
NODIG (4 pers):

• 400 gr kipfilet
• 2 el zonnebloemolie
• 2 teen knoflook, geperst
• 1 ui in halve ringen
•  1 rode peper (zonder zaadjes) 

fijngesneden
• 1 blikje bamboe scheuten
•  1 winterpeen in schijfjes en dan 

doormidden
•  150 gram kastanje champignons 

in plakjes
• 250 gram peultjes
• 125 gr tauge
•  1 rode (punt) paprika in reepjes
• 2 el sojasaus
• 2 el ketjap manis
• 1 el oestersaus
• 400 ml kippenbouillon
• 2 el maizena

GEBAKKEN RIJST
• 300 gram (zilvervlies)rijst
• 3 eieren
•  100 gr (vegetarische) 

hamblokjes
• 1 tl suiker
• 2 tl ketjap manis
• 1 prei in dunne ringen

DOEN:

1.  Kook de rijst volgens gebruiksaanwijzing. Laat afkoelen.
2.  Doe olie in de wok en bak de kipfilet gaar. Haal uit de pan.
3.  Doe nog een scheutje olie in de ban en fruit de knoflook, ui en rode 

peper glazig. Voeg de wortels, champignons en bamboescheuten 
toe. Bak beetgaar in  8 minuten.

4.  Meng ondertussen de sojasaus, oestersaus, ketjap, bouillon en 
maizena. Roer dit door de groenten.

5.  Voeg nu de kip, de taugé, peultjes en paprika toe. Laat staan op 
zacht vuur.

6.  Klop ondertussen de eieren los en bak een omelet. Haal uit de pan 
in snijd in dunne reepjes. Doe olie in de pan en bak de prei aan, 
voeg vervolgens de rijst toe. Meng de blokjes ham, suiker en ketjap 
manis door de rijst en doe tot slot de reepjes omelet erbij. Serveer 
met kroepoek of cassave. 

Tjap Tjoy met gebakken rijst
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