
NODIG (4 pers):

• 4 el zoete chilisaus
• 2 eetlepels sojasaus
• 1 el sesamolie
• 2 teentjes knoflook, fijngehakt
• 1 eetlepel oestersaus
• 1 cm vers geraspte gember
• Sap van 1 limoen
• 1 theelepel Sriracha of sambal
•  4 stukken zalm of 1 groot stuk 

van ± 600 gram
• Handje pinda’s, gehakt
• verse korianderblaadjes
• 
• WOKGROENTE
• 350 gram Haricots verts 
•  500 gram groene asperges in 

stukken van 3 cm
• 1 broccoli in roosjes
• 2 tenen knoflook, geperst
• 1el sesamolie
• 1 el oestersaus
• 1 el sojasaus
• 1 theelepel Sriracha of sambal
• 1 el sesamzaad 
• 
• 300 gram (zilvervlies) rijst

DOEN:

1.  Verwarm de oven voor op 180  ºC.
2.  Meng de chilisaus, sojasaus, knoflook, oestersaus, sesamolie , 

gember, limoensap en Sriracha. Blancheer 2 minuten de groente.
3.  Leg de zalm op aluminiumfolie en vouw alle 4 de kanten van de 

folie omhoog. Verdeel de saus over de zalm. Vouw de zijkanten 
van de folie over de zalm en maak er een pakketje van.

4.  Zet in de in de oven en bak tot de zalm gaar is, ongeveer 20- 30 
minuten. Kook de rijst volgens de verpakking.

5.  Bereid ondertussen de geblancheerde groente.  Doe de sesamolie 
in de wok. Fruit de knoflook en sambal tot (laat deze niet bruin 
worden). Voeg de groente toe. Breng op smaak metoester en 
soja saus. Wok de groente ongeveer 5 minuten. Garneer met 
sesamzaadjes.

6.  Haal de zalm uit de oven en garneer met gehakte pinda’s en 
koriander.
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