
Steak Korean style 
met rijst en groente salade
Boodschappen: 2 pers.

2 Biefstukjes ca 300g

Halve wortel in dunne reepjes

gelijk stuk courgette ook in reepjes

Halve komkommer ook in dunne reepjes.

¼ paprika in hele dunne reepjes

2-3 lente uitjes in dunne schuine ringetjes

½-¾ rode peper in hele dunne ringetjes

1-2cm gember vers geraspt

2-3 el rijstwijnazijn of Mirin

1 tl suiker

snufje zout

3 el sweet Chilisaus

1 el sriracha saus

2 tl sojasaus

2 tl sesam olie

Handje zwarte en witte sesamzaadjes

Rijst om bij de salade en steak te serveren. ca 140g ongekookt

Bereiding:

Meng de Chilisaus met de srirachasaus, sojasaus en sesamolie goed door elkaar en leg de 

biefstukjes in de marinade en zorg dat ze rondom in aan-raking zijn met de marinade. 

Dek even af en zet minimaal 1 uur, liever langer weg in de koeling. 

Snij de groente in dunne lucifer dikke reepjes en de lente-uitjes en rode peper in dunne 

schuine ringetjes. Meng alles even voorzichtig goed door elkaar en roer er gelijk de geraspte 

gember, rijstwijnazijn of Mirin doorheen met een snufje suiker en zout. Zet deze dan ook even 

koel afgedekt weg in de koelkast. Kook ondertussen de rijst mooi droog. 

Verwarm ondertussen de borden even voor.

Neem dan een een grillpan en laat deze redelijk heet worden en bak de steaks aan beide kanten 

ca 2 min per kant zodat er een mooie grill streepjes op komen en smeer er nog een klein beetje 

van de marinade over uit. 

Leg dan de steaks even kort in alufolie afgedekt te rusten. 

Verdeel dan de salade en de rijst mooi over de voorverwarmde borden.

Snij dan de steaks even in mooie plakjes en leg deze bij de salade op het bord.

Strooi er nog wat witte en zwarte sesamzaadjes over en decoreer er nog wat dunne 

repen of schijfjes komkommer bij.

 

Broninspiratie: Foodies
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