ROERGEBAKKEN KALKOEN
MET LIMOEN OP VOGELNESTJE
Boodschappen: 4 personen
Sap en rasp van een limoen
1 el verse gember geraspt
1 el gembersiroop
½ rode peper, zonder zaadjes fijngehakt
700gr kalkoenfilet in dunne reepjes
200gr rijstmie (glasmie)
Zonnebloem of arachideolie
2 el vissaus
1 bos koriander
Komkommer ter garnering
1 el sesamzaad geroosterd
Oosterse-salade:
50gr cashewnoten, grof gehakt en geroosterd.
125gr taugè
150gr geroosterde paprika in reepjes (uit pot)
4 lente/bosuitjes in schuine ringetjes
1 el koriander of basilicumblaadjes

Dressing:
2 el arachide of zonnebloemolie
2 el citroensap
1 tl honing
1 el ketjap of vissaus (nam pla)

Bereiding:
Verwarm een laag olie in een zware pan met hoge rand en frituur hierin de Mie in hele kleine
porties heel kort! De mie mag niet bruin worden. laat de mie goed uitlekken op keukenpapier
(Dit kan al uren van te voren ivm frituurlucht!!)
Vermeng limoensap en rasp met de gember, siroop en de rode peper.
Schep hierin de kalkoen reepjes en laat dit een half uur marineren. (niet langer dan 1 uur)
Snijd de groente voor de salade en roer er luchtig de dressing door en voeg als laatste de
tauge toe. Verdeel de mie vast over de borden en zo ook de komkommer en de oosterse salade.
Verwarm een paar eetlepels olie in de wok en roerbak de kalkoenreepjes in een paarporties
heel kort op hoog vuur en houd warm in alufolie.
Breng dit geheel dan op smaak met vissaus.
Schik de kalkoenreepjes op de Mie en bestrooi het gerecht met koriander en de salade met
sesamzaadjes.
De oosterse-salade kan je er ook apart op een schaaltje met wat komkommer bij serveren.

Wijnadvies:
Een erg lekker roségerecht. De huiswijn is een uitstekende keuze. Nog specialer wordt deze
kalkoen met Pinotage rosé van Berg Schaduw of met Danie de Wet of Viña Maipo.
Wiite wijn? neem dan bijv. een Vouvray chenin blanc.
Bron: Boodschappen

