
  

Φακές κάρι με γάλα καρύδας 

Μερίδες: 4 | Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά | Χρόνος μαγειρέματος: 
50 λεπτά 

Υλικά για τις φακές 

● 350 γρ. φακές ψιλές 

● 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο 

● 2 καρότα, σε κομματάκια 

● 1 κ.σ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο 

● 2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες 

● 1 ½ κ.σ. πάστα κάρι ή σκόνη 

● 1500 ml ζεστό νερό ή ζωμό λαχανικών 

● 200 γρ. σπανάκι baby 

● 400 ml γάλα καρύδας (παχύρρευστο) 

● χυμό από 1 λάιμ 

● σησαμέλαιο ή ελαιόλαδο 

● αλάτι 

● φρεσκοτριμμένο πιπέρι 

Υλικά για το σερβίρισμα 

● ¼ ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο 

● φρεσκοβρασμένο ρύζι Basmati ή Jasmine 

Εκτέλεση 

1) Ξεπλένουμε τις φακές με κρύο νερό και τις στραγγίζουμε πολύ καλά. 

2) Ζεσταίνουμε 4 κ.σ. σησαμέλαιο (ή ελαιόλαδο) σε κατσαρόλα και 

σοτάρουμε το κρεμμύδι για 2 λεπτά. Προσθέτουμε τα καρότα και σοτάρουμε 

για 2-3 λεπτά. 

3) Προσθέτουμε το τζίντζερ, το σκόρδο και την πάστα (ή τη σκόνη) κάρι και 

σοτάρουμε για 1-2 λεπτά, μέχρι να αναδειχθούν τα αρώματα των υλικών. 

4) Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις στραγγισμένες φακές, τις ανακατεύουμε λίγο 

με τα αρωματικά και τα λαχανικά και περιχύνουμε με το νερό (ή τον ζωμό). 

 
 



  

Αλατοπιπερώνουμε, αφήνουμε να πάρουν βράση, χαμηλώνουμε την φωτιά 

και αφήνουμε να μαγειρευτούν με ανοιχτό καπάκι, για περίπου 35-40 λεπτά. 

Εάν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο καυτό νερό επιπλέον. 

5) Προς το τέλος ρίχνουμε στην κατσαρόλα το σπανάκι. Έπειτα από 1-2 

λεπτά κι όταν μαραθεί το σπανάκι, ρίχνουμε το γάλα καρύδας και 

ανακατεύουμε απαλά. Αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτά, στύβουμε το χυμό 

λάιμ, ανακατεύουμε και αποσύρουμε από την φωτιά. 

6) Σερβίρουμε το κάρι ζεστό πάνω σε φρεσκοβρασμένο ρύζι Basmati ή 

Jasmine, γαρνίροντάς το με λίγα φύλλα φρέσκο κόλιανδρο. 

#LoveOnly, 

Madame Ginger 

 

Αυτό το άρθρο περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Στο Madame Ginger, 

προβάλλουμε αποκλειστικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε και οι ίδιοι 

στην κουζίνα μας και βάζουμε στο τραπέζι μας, brands τα οποία ταιριάζουν 

στην φιλοσοφία μας και εστιατόρια στα οποία θα μας δείτε να τρώμε συχνά. 

 

 
 


