
Broninspriratie: diverse internet recepen

Boodschappen: 4 pers.

3-4 kipfilets in blokjes (2x2cm)

3 tenen knoflook, geperst

Zelfde hoeveelheid gember, geperst

1 rode peper in hele dunne ringetjes.

1 wortel in reepjes gesneden (julienne)

1 gele paprika in dunne reepjes (julienne)

Zonnebloemolie ca 5 el

Sweet chili saus ca 5el

Sojasaus ca 5 el

Sesamolie, heel klein scheutje

2-3 el gehakte en geroosterde pinda’s

100g taugé

100g spinazieblad in reepjes van 1cm

Sap van een halve limoen en wat rasp

Handje geroosterde sesamzaadjes

Bereiding:

Maak even een marinade van 3el sojasaus, 3el sweet chili saus, de rode 

peper ringetjes, geperste knoflook en de zelfde hoeveelheid geraspte gember. 

Voeg de kip-blokjes toe en roer dit even goed om en zet even 20 minuten weg om 

in te trekken.

Snij ondertussen de wortel en de paprika in gelijke hoeveelheid in reepjes, lucifer  

dik (julienne) en gelijk van lengte ca 4cm. Hussel ze even goed door elkaar.

Rooster de grof gehakte pinda’s even in een droge koekenpan en zet even aan de 

kant. Doe dit ook met de sesamzaadjes.

Laat dan een wok heet worden en doe er 3-4el zonnebloem olie in en wok dan de 

gemarineerde kip-blokjes even 3-4 min rondom mooi bruin.

Schep ze dan uit de wok en zet even apart weg. Maak de wok even snel schoon met 

wat keukenpapier. 

Wok dan het wortel/paprika mengsel even 2 minuten in ca 2 el zonnebloem olie en 

voeg 2 el sojasaus en 2 el sweet chili saus toe en als laatste een klein scheutje 

sesamolie en het sap van een halve limoen.

Voeg de kip, spinazie en de geroosterde pinda’s erbij en roer even kort luchtig om.

Voeg er als laatste de taugé erbij (deze moet n’l knapperig blijven)

Serveer op de voorverwarmde borden en strooi er nog wat limoenrasp en sesam-

zaadjes over. Desgewenst kan je er wat rijst bij serveren. 
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