het kratje van Joost
Kimchi
Ingrediënten kratje: (voor 2 grote potten)
- 1 chinese kool of spitskool van 600-700 gram
- 1 kleine winterwortel
- 2-3 stengels bosui
- Bosje radijsjes
- Stukje gember
- pepertje
Verder nodig:
- 65 gram zeezout
- 22 gram rijstebloem
- 25 gram kristalsuiker
- 2 teentjes knoflook
- flinke scheut vissaus (of eventueel sojasaus)
- 2 eetlepel sesamolie
- 1 eetlepel sesamzaad
- 2 grote glazen potten of een grote,
schone plastic bak
Prijs van dit kratje: 6 euro

Dit kratje kan je nu bestellen via een appje naar Daniella 06-14997706
meer inspirerende recepten van de Es?
check https://tuindees.nl/het-kratje-van

Aan de slag:

Haal eventuele minder mooie bladeren van de kool. Snijd de kool in
de lengte in vieren en snijd er aan de onderkant het grootste gedeelte
van de harde kern af. Zorg wel dat de bladeren aan de onderkant aan
elkaar blijven zitten.
Was de kool grondig, ook tussen de bladeren en laat vervolgens goed
uitlekken.
Doe 2,5 liter water in een grote plastic bak en voeg er het zout aan toe. Roer tot het
zout volledig is opgelost.
Voeg de kool toe en dek de bak af met plastic folie. Laat op deze manier een nacht
buiten de koelkast staan.
Verwarm de volgende dag 35 cl (=3,5 deciliter) water in een pan en voeg er al
roerende met een garde de rijstebloem aan toe. Blijf roeren tot het begint te binden.
Neem van het vuur en laat helemaal afkoelen.
Neem de kool uit het pekelwater, knijp goed uit en snijd in de lengte in repen van
ongeveer 2 centimeter breed. Dep goed droog met keukenpapier.
Snijd de bosui in mooie ringen.
Schil de winterwortel en rasp grof of snijd in reepjes.
Rasp de radijsjes grof of snijd in reepjes.
Mix in de keukenmachine of met behulp van een staafmixer de vissaus, de sesamolie,
de gepelde knoflook, de geschilde gember en de sesamolie tot een pasta.
Meng de pasta met de pap van rijstebloem.
Beschik je over plastic wegwerphandschoentjes, dan is het verstandig om deze nu aan
te trekken. Heb je ze niet, dan zul je je handen achteraf flink moeten boenen.
Meng de pasta zeer goed met de kool en zorg ervoor dat het ook echt tussen de
bladeren komt. Voeg er de bosui, de wortel en de rettich aan toe en meng nog enkele
minuten goed door. Meng er nu als laatste het sesamzaad doorheen.
Verdeel het geheel over zeer schone, glazen potten en druk goed aan, zodat de kool
echt onder staat en er geen losse blaadjes kool boven de massa uitsteken. Eventueel
kun je het losjes afdekken met een velletje plastic folie.
Maak de randen van de potten zeer goed schoon en zet de potten (eventueel met
deksel er los op) op kamertemperatuur 24-48 uur op een donkere plaats.
Plaats vervolgens in de koelkast en laat nog 3-4 dagen trekken. Hoe langer de kimchi
staat, hoe beter deze van smaak zal worden. Zolang de randen schoon blijven, is de
kimchi goed houdbaar. Het kan tot een maand op deze manier in de koelkast bewaard
blijven. Gebruik je wat van de kimchi, zorg dat deze daarna weer goed onder het
vocht wordt gedrukt en maak de randen opnieuw schoon.
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