
Gezond en 
slank door 

de overgang

Dit is het receptenboek van de cursus Slank en gezond door de overgang, van Saar Magazine 
samen met Esther Hurioglu. De gerechten bevatten alles wat je nodig hebt: gezonde vetten, goede 

koolhydraten, voldoende eiwitten en heel veel vezels. O ja: en natuurlijk heel veel smaak.



Thaise viscurry met 
zalm en spinazie

• 50 gr kikkererwten  
(blik of pot)

• 0,5 (50 gr) ui
• 1 cm gember

• 1,5 el zonnebloemolie 
of arachideolie

• 1 el (20 gr)  
Thaise currypasta  

van Ekoplaza
• 75 ml Conimex  

kokosmelk (bevat minst 
verzadigd vet)

• 75 gr zalmfilet
• 200 gr verse gewassen 

spinazie
• versgemalen zwarte 

peper en zeezout naar 
smaak

1. Spoel de kikkererwten af en laat 
deze uitlekken in een vergiet.

2. Snij de ui in halve ringen.
3. Schil de gember en snijd fijn.
4. Verhit de zonnebloem of arachideolie 

in een wok en fruit de ui, gember en 
currypasta 3 minuten op laag vuur.

5. Voeg de kokosmelk en kikkererwten 
toe en breng al roerend aan de kook.

6. Laat 5 min. op middelhoog vuur  
koken.

7. Breng op smaak met versgemalen 
zwarte peper en zeezout.

8. Snij ondertussen de zalm in blokjes.
9. Snij de spinazie grof.
10. Voeg de zalm en spinazie toe.

Serveertip 
Lekker met een schijfje citroen
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Volkorennoedels met 
mango en kip 

• 40 gr ongekookte  
volkoren noedels 

• 1/4 mango 
• 1,5 el zonnebloemolie 

of arachideolie 
• 0,5 (50 gr) ui 

• 0,5 rode of gele paprika 
• 125 gr kipfilet 

• 1 el zoete chilisaus 
• verse munt naar smaak 

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout naar 

smaak 

1. Kook de noedels. Spoel ze daarna even af 
onder koud water en laat ze uitlekken. 

2. Was de paprika onder de kraan en snij de 
paprika in reepjes. 

3. Snij de mango in blokjes. 
4. Was de munt en droog deze af in een  

schone theedoek of een stuk keukenpapier. 
5. Snij de munt in dunne reepjes. 
6. Snij de kipfilet in reepjes. 
7. Snipper de ui. 
8. Verhit de olie en fruit de ui in de olie tot hij er 

glazig uitziet. 
9. Voeg de kip toe en roerbak alles 3 minuten. 
10. Voeg de paprika toe en roerbak nog 2 minu-

ten. 
11. Voeg de noedels en chilisaus en toe en  

roerbak nog 1 minuut. 
12. Breng op smaak met versgemalen zwarte 

peper en zeezout. 
13. Neem de wok van het vuur en schep de 

mango en de munt door de noedels. 

Variatietip
Je kunt ook kiezen voor soba noedels op 
basis van boekweitmeel en tarwe. 
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Garnalen met knapperige 
groenten en rijst

• 40 gr ongekookte  
zilvervliesrijst 

• 100 gr gepelde  
garnalen (diepvries, 

ontdooid) 
• 1 el sojasaus 

• 1,5 el zonnebloem of 
arachideolie 

• 200 gr Chinese kool 
• 50 gr sperziebonen 
• 100 gr komkommer 

• 0,25 avocado 
• 1 tomaat 

• knoflook naar smaak 
• citroensap naar smaak 

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout naar 

smaak 

1. Kook de rijst. 
2. Pers de knoflook uit boven een kom. 
3. Voeg dan de garnalen, sojasaus, citroen-

sap, versgemalen zeezout en zwarte 
peper toe. 

4. Roer dit goed door en laat staan. 
5. Spoel de Chinese kool, de tomaat, en de 

sperziebonen af onder de kraan. 
6. Snij de Chinese kool in reepjes en snijd de 

sperziebonen in kleine stukjes. 
7. Snij de komkommer, avocado en tomaat in 

kleine stukjes. 
8. Verhit een wok met de zonnebloem of 

arachideolie en voeg de Chinese kool en 
sperziebonen toe. 

9. Voeg na ongeveer 2 minuten de garnalen 
toe aan de wok. 

10. Zodra deze roze worden, dan is het  
roerbakken klaar. 

11. Maak een salade van de avocado, kom-
kommer en tomaat en eet dat erbij. 

12. Eet het garnalen/ groenten mengsel sa-
men met de rijst en de avocadosalade. Extra pit 

Snijd een half rood pepertje  in 
dunne ringen en bak mee met 
de groenten. 
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Couscoussalade met 
aubergine

• 40 gr ongekookte  
volkorencouscous

• 100 gr kikkererwten 
(blik of pot)

• 15 gr rozijnen
• 200 gr aubergine

• 1 el olijfolie traditioneel
• 0,5 rode paprika

• 20 gr granaatappel
• 0,5 el olijfolie extra 

vierge
• citroensap naar smaak

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout naar 

smaak

1. Bereid de couscous. Laat deze afkoelen.
2. Spoel de kikkererwten af onder de koude 

kraan en laat deze uitlekken in een zeef.
3. Doe de rozijnen in een kommetje en giet er 

heet water over, tot ze onderstaan.
4. Spoel de aubergine en de paprika af onder 

de kraan.
5. Snij de aubergine in blokjes. Bak de blokjes 

in de olijfolie traditioneel tot ze zacht zijn.
6. Snij de paprika in kleine stukjes.
7. Giet de rozijnen af.
8. Meng de kikkererwten, rozijnen, paprika, 

granaatappelpitjes en lauwwarme aubergi-
neblokjes door de couscous.

9. Maak een dressing van de olijfolie extra 
vierge en citroensap en breng op smaak 
met versgemalen zeezout en zwarte peper.

10. Meng de dressing vervolgens ook door de 
couscous.

Variatietip 
Vervang de rozijnen voor cranbarries.
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Linzensalade met 
gegrilde citroenkip 

• 125 gr kipfilet of  
vegakip 

• 0,5 rode of gele paprika 
• 100 gr linzen  

(blik of pot) 
• 0,5 el olijfolie  

traditioneel 
• 50 gr doperwten 

• 50 gr kikkererwten  
(blik of pot) 

• 1 el olijfolie extra vierge 
• citroensap naar smaak 

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout  

naar smaak 

1. Spoel de paprika af onder de kraan. 
2. Spoel de linzen en kikkererwten af en laat 

uitlekken in een zeef. 
3. Bestrijk de kipfilet en de paprika met een 

halve eetlepel olijfolie traditioneel. 
4. Gril de kipfilet en paprika in zijn geheel 

rondom op de grillplaat of in de grillpan 
voor 15 minuten. De vegakip mag 5 minu-
ten ipv 15. 

5. Snij de paprika in reepjes. 
6. Snij de kipfilet in dunne plakken.  
7. Bestrooi de kip met versgemalen zwarte 

peper en zeezout en besprenkel met  
citroensap naar smaak. 

8. Verwarm de doperwten, linzen en kikker-
erwten. 

9. Maak een salade van de linzen, kikkererw-
ten en doperwten door ze bij elkaar te voe-
gen en om te scheppen met één eetlepel 
olijfolie extra vierge. 

Serveertip 
Bestrooi met fijngesneden lenteui. 
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Kruidige zalm met 
paksoi en burgul 

• 40 gr ongekookte  
burgul 

• 100 gr zalmfilet 
• 200 gr paksoi 

• 1,5 el zonnebloemolie 
of arachideolie 
• 0,5 (50 gr) ui 
• kruiden voor  

zalm naar smaak 
• limoen naar smaak 

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout naar 

smaak 
• evt limoen 

1. Kook de burgul. 
2. Spoel de paksoi onder de kraan. 
3. Verwijder daarna de harde onderkant van 

de paksoi. 
4. Snij de paksoi in de breedte in stukjes 

van 1 cm. 
5. Laat goed uitlekken in een vergiet. 
6. Snipper de ui en bak in een halve  

eetlepel olie. 
7. Bak de paksoi heel even mee. 
8. Breng op smaak met versgemalen zwarte 

peper en zeezout. 
9. Meng de zalmkruiden met 1 eetlepel olie 

en bestrijk hiermee de vis rondom. 
10. Bak de zalm in een grillpan 3 minuten per 

kant. 
11. Serveer de zalm met de burgul en de 

gebakken paksoi. 

Serveertip 
Lekker met een schijfje limoen of citroen. >
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Volkorennoedels met 
Chinees gehakt

• 40 gr ongekookte  
volkoren noedels

• 1 el (15 gr) sojasaus
• 75 gr rundergehakt of 

vega gehakt
• 1,5 el zonnebloemolie 

of arachideolie
• 200 gr Chinese kool
• 100 gr komkommer

• 4 tl sambal naar smaak
• Chinees  

vijfkruidenpoeder (‘5 
spices’) naar smaak

• knoflook naar smaak
• versgemalen zwarte 

peper en zeezout naar 
smaak.

1. Kook de noedels.
2. Spoel deze daarna even kort af onder de 

lauwe kraan en laat goed uitlekken in een 
vergiet.

3. Meng de sojasaus en de Chinese  
vijfkruidenpoeder door het gehakt.

4. Verwarm de olie in een hapjespan of wok.
5. Bak het gehakt aan. Zodra het gehakt 

bruin wordt pers je de knoflook er  
bovenuit.

6. Zodra het gehakt gaar is voeg je de 
Chinese kool toe en laat je deze even 
meestoven.

7. Meng de uitgelekte noedels door de rest.
8. Warm alles goed door en breng. op 

smaak met zwarte peper en zeezout.

Serveertip 
Serveer met de komkommer voor een  
frisse hint en de sambal voor een beetje 
extra pit.
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Volkorenpenne met 
zalm en courgette 

• 40 gr ongekookte  
volkorenpenne 

• 200 gr courgette 
• 100 gr zalmfilet 

• 1,5 el zonnebloem of 
arachideolie 

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout  

naar smaak 
• verse dille naar smaak 

1. Kook de penne. 
2. Giet de penne af maar bewaar wat  

kookvocht. 
3. Spoel de courgette af onder de kraan en 

snijd hem in blokjes. 
4. Spoel de dille ook af, maar droog deze 

even in een stukje keukenpapier of in een 
schone theedoek. 

5. Snij de zalm in blokjes. 
6. Verwarm de olie in een wok en bak hierin 

de courgette enkele minuten. 
7. Roerbak de zalm een paar minuten mee. 
8. Voeg vervolgens de pasta toe en warm  

dit goed door. 
9. Voeg het kookvocht toe om het gerecht wat 

smeuïger te maken. 
10. Maak het gerecht op smaak met versgema-

len zwarte peper, zeezout en royaal klein 
geknipte dille. 

Variatietip 
Vervang de dille voor bieslook en peterselie. 
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Gevulde aubergine 
met bloemkoolrijst 

• 1 aubergine 
• 200 gr tomaat 
• 200 gr paprika 

• 1,5 el olijfolie  
traditioneel 

• 60 gr mozzarella 
• (0,5) 50 gr ui 

• 150 gr bloemkoolrijst 
• knoflook naar smaak 
• versgemalen zwarte 

peper en zeezout naar 
smaak 

1. Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed 
een bakplaat met bakpapier. 

2. Spoel de aubergine onder de kraan. 
3. Snij de aubergine in de lengte doormidden. 
4. Hol de aubergine uit met een lepel, leg de 

helften op het bakpapier in de oven. 
5. Snij het vruchtvlees van de aubergine klein. 
6. Spoel de tomaten en de paprika af onder de 

kraan. 
7. Snij de tomaten en de paprika in blokjes. 
8. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak 

alle kleingesneden groenten 5 minuten. 
9. Breng op smaak met zeezout en peper. 
10. Haal de aubergine uit de oven en vul deze 

met het groentemengsel. 
11. Maak de koekenpan niet direct schoon. 
12. Verbrokkel de mozzarella over de aubergine 

en plaats deze 15 minuten in de oven. 
13. Snipper de ui. 
14. Fruit de ui 2 minuutjes in de koekenpan waar 

je de groenten in hebt gebakken. 
15. Voeg de bloemkoolrijst toe en roerbak in  

circa 3 minuten beetgaar en lichtbruin. 
16. Pers de knoflook erboven uit. 
17. Haal de aubergine uit de oven en serveer 

met de bloemkoolrijst. 

Variatietip 
Vervang de Mozzarella voor 
burrata.
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Pittige kedgeree 
met tonijn

• 40 gr ongekookte zil-
vervliesrijst

• 0,5 (50 gr) lente-ui
• 80 gr tonijn op water
• 1 ei
• 1,5 el zonnebloem of 

arachideolie
• 0,5 groene paprika
• 2 tomaten
• 100 gr komkommer
• (hot) currypoeder naar 

smaak
• versgemalen zwarte 

peper en zeezout naar 
smaak

• evt. citroen

1. Kook de rijst.
2. Spoel alle groenten af onder de 

kraan.
3. Kook het ei hard in 8 minuten.
4. Snij het ei in kwarten.
5. Snij 1 tomaat in blokjes.
6. Snij de paprika in blokjes.
7. Snij de lente-ui in ringen.
8. Laat de tonijn uitlekken.
9. Verhit de olie in een hapjespan en 

voeg de gare rijst toe.
10. Maak de rijst los met een vork.
11. Voeg de currypoeder, versgemalen 

zwarte peper en eventueel  
zeezout toe.

12. Bak al omscheppend 4 minuten op 
middelhoog vuur.

Serveertip 
Betrooi met fijngehakte platte peterselie. 
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Marokkaanse stoofpot 
met kikkererwten 

• 40 gr ongekookte  
volkorencouscous 
• 150 gr pompoen 

• 50 gr rode ui 
• 100 gr aubergine 
• 150 gr courgette 

• 100 gr tomaat 
• 1 el olijfolie traditioneel 

• 100 gr kikkererwten 
• 1 el magere kwark 

• chilipoeder 
• gemalen komijn 

• gemalen koriander 
• kaneel 

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout naar 

smaak 

1. Was de tomaten, courgette en aubergine. 
2. Spoel de kikkererwten af onder koud stromend 

water en laat goed uitlekken.
3. Bereid ondertussen de volkorencouscous. 
4. Snij de pompoen in dikke plakken,verwijder de 

zaden en de draderige binnenkant. 
5. Schil de pompoen en snij het vruchtvlees in 

blokjes. 
6. Snij de ui in ringen, de aubergine en courgette 

in blokjes en de tomaten in partjes. 
7. Verhit in een braadpan de olijfolie traditioneel 

en bak hierin de ui glazig. 
8. Voeg chilipoeder, gemalen komijn, gemalen 

koriander en kaneel naar smaak toe en bak dit 
kort om met de ui. 

9. Voeg de pompoen, courgette, aubergine en 
tomaat toe en schep dit even om. 

10. Breng op smaak met versgemalen zwarte  
peper en zeezout. 

11. Stoof de groenten afgedekt op laag vuur in 20 
minuten gaar. Schep paar keer om.

12. Voeg de kikkererwten toe en stoof 10  
minuten mee. 

13. Serveer de Marokkaanse stoofpot samen met 
de volkorencouscous en de magere kwark. 

Serveertip 
Voeg naar smaak fijngeknip-
te verse munt toe. Was deze 
eerst en droog af in keukenpa-
pier of een schone theedoek.
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Zalm met couscous 
en sinaasappel 

• 40 gr ongekookte  
volkorencouscous 

• 1,5 el olijfolie  
traditioneel 

• 75 gr zalmfilet 
• 0,5 sinaasappel 
• 200 gr broccoli 

• verse koriander naar 
smaak 

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout naar 

smaak 

1. Bereid de volkorencouscous. 
2. Breng de zalmfilet op smaak met versge-

malen zwarte peper en zeezout. 
3. Schil de sinaasappel dik zodat alle witte 

schil verwijderd is. 
4. Snij de sinaasappel in blokjes en vang 

het sap hierbij op. 
5. Was de verse koriander, droog deze af in 

een stukje keukenpapier of een schone 
theedoek. Hak de koriander fijn. 

6. Meng de sinaasappelpartjes, het  
opgevangen sap en de fijngehakte  
koriander door de volkorencouscous. 

7. Breng op smaak met versgemalen zwarte 
peper en zeezout. 

8. Verwarm de olijfolie in een grillpan en grill 
de zalmfilet drie tot vijf minuten per kant 
(afhankelijk van hoe gaar je het wilt). 

9. Snij de broccoli in roosjes en schil de 
steeltjes. 

10. Spoel de roosjes en steeltjes af onder  
de kraan. 

11. Kook de roosjes en steeltjes kort. 
12. Verdeel de couscous over je bord. Leg de 

zalm op de couscous. Eet samen met de 
broccoli. 

Serveertip 
Voeg wat ketjap toe voor 
extra smaak. 
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Bloemkoolpizza met 
groene asperges

• 0,5 bloemkool 
pizzabodem

• 1 tomaat
• 175 gr groene  

aspergetips
• 100 gr rucola
• 0,5 (50 gr) ui

• 1 el olijfolie traditioneel
• 2 plakjes Parmaham

• 15 gr geraspte  
30 + kaas

• knoflook naar smaak
• versgemalen zwarte 

peper en zeezout naar 
smaak

1. Verwarm de oven voor op 220ºC.
2. Snij de pizzabodem door de helft en  

bewaar de helft die je niet gebruikt in de  
vriezer of gebruik ‘m voor een tafelgenoot.

3. Spoel de tomaat en de groene aspergetips 
af onder de kraan.

4. Als de rucola niet gewassen is in ijswater 
moet je die ook afspoelen onder de kraan.

5. Snij de tomaat in plakjes.
6. Snij de ui in halve ringen.
7. Bestrijk de pizzabodem met de olijfolie en 

beleg met de Parmaham, tomaat de  
aspergetips en de ui.

8. Pers de knoflook hierover uit en breng op 
smaak met versgemalen zwarte peper en 
zeezout.

9. Bestrooi met de kaas.
10. Bak de pizza in de oven in circa 10-12 

minuten gaar.
11. Bedek de pizza met de rucola nadat deze 

uit de oven is gekomen.

Vega 
Vervang de parmaham voor 
3 zongedroogde tomaten.
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Gevulde puntpaprika met 
zoete aardappelpuree 

• 100 gr zoete aardappel 
• 1 grote rode paprika 
• 25 gr groene olijven 

• 1,5 el olijfolie  
extra vierge 

• 25 gr mozzarella 
• 40 gr ongekookte  

burgul 
• versgemalen zwarte 

peper en zeezout 

1. Was de paprika. 
2. Kook de zoete aardappels. 
3. Verwarm de oven voor op 200 C. 
4. Halveer de paprika in de lengte en verwij-

der de zaadlijsten. 
5. Hak de knoflook en de olijven fijn. 
6. Verkruimel de mozzarella. 
7. Giet de aardappels af, maar bewaar wat 

kookvocht. 
8. Stamp de aardappels fijn met de knoflook 

en de olijfolie extra vierge.
9. Schep de olijven erdoor. 
10. Voeg het achtergehouden kookvocht toe 

om het geheel wat smeuïger te maken. 
11. Breng op smaak met peper en zeezout. 
12. Vul de paprikahelften met de aardappelpu-

ree en bestrooi met de mozzarella. 
13. Leg de gevulde paprika’s naast elkaar in 

een ovenschaal en gaar circa 20 minuten 
in het midden van de oven. 

14. Kook ondertussen de burgul. 
15. Eet de gevulde paprika met de burgul on 

the side. 

Variatietip
Vervang de burgul voor 
volkoren couscous of 
zilvervliesrijst.
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Vegacurry met cashewnoten 
& koriander 

• 6 rauwe cashewnoten 
• 40 gr ongekookte  

zilvervliesrijst 
• 0,5 (50 gr) ui 

• 1 el zonnebloem of  
arachideolie 

• 150 gr aubergine 
• 200 gr courgette 

• 100 ml groentenbouillon 
• 150 gr tomaten 

• 50 ml kokosmelk 
• versgemalen zwarte  

peper en zeezout 
• verse koriander 

• knoflook 
• chilipoeder  

• kurkuma 

1. Was de courgette, aubergine en tomaat. 
2. Snij de courgette en de aubergine eerst in 

plakjes en snij deze door de helft. 
3. Snij de tomaat in blokjes en gooi de pitjes weg. 
4. Rooster de cashewnoten in een droge  

koekenpan. Hak je ze grof en zet je ze opzij. 
5. Kook de rijst. 
6. Snijd de ui en de knoflook fijn. 
7. Was de verse koriander, droog deze af in een 

stukje keukenpapier of een theedoek. 
8. Hak de koriander fijn. 
9. Verwarm de olie in de wok en fruit daarin de ui 

en de knoflook. 
10. Voeg de courgette en aubergine toe en roer-

bak voor een paar minuutjes. 
11. Voeg chilipoeder en kurkuma naar smaak toe 

en roerbak nog een minuut. 
12. Schenk de bouillon erbij en laat drie minuten 

zachtjes koken. 
13. Voeg de tomatenblokjes toe en schenk de ko-

kosmelk erbij. 
14. Laat zachtjes pruttelen tot de groenten gaar 

zijn en de saus is ingedikt. . 
15. Breng op smaak met peper en zout. 
16. Strooi de gehakte koriander en cashewnoten 

er overheen. 

Vervang
Houd je niet van koriander? 
Gebruik (platte) peterselie. 
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Penne met artisjokken 
& tuinboontjes

• 40 gr ongekookte  
volkorenpenne

• 150 gr diepvries  
tuinboontjes

• 100 gr artisjokken uit 
blik of pot

• 2 zongedroogde  
tomaten

• 100 gr rucola
• 1 el olijfolie extra vierge

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout

1. Kook de penne.
2. Giet de penne af maar bewaar wat kook-

vocht.
3. Bereid de tuinbonen zoals aangegeven op 

de verpakking.
4. Laat de artisjokken uitlekken en snij de  

artisjokken in vieren.
5. Vet een grillpan licht in met wat olijfolie en 

grill de artisjokken kort.
6. Doe de artisjokken met de zongedroogde  

tomaten, de olijfolie en driekwart van de 
rucola in een blender en maal tot een pasta. 

7. Schep de artisjok-zontomaat- rucolapasta 
door de penne.

8. Meng vervolgens de tuinbonen erdoor.
9. Voeg ook het achtergehouden kookvocht toe.
10. Breng het gerecht op smaak met  

versgemalen peper en zeezout.
11. Bestrooi met de rest van de rucola

Serveertip 
Serveer met een lepel ricotta.  
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Thaise gebakken rijst 
met ei 

• 40 gr ongekookte  
zilvervliesrijst 
• 100 gr prei 

• 50 gr wortel 
• 50 gr peultjes 

• 0,5 (50 gr) rode ui 
• 1,5 el zonnebloemolie 

of arachideolie 
• 75 gr kipfilet (of vega 

kipstukjes) 
• 1 el (15 gr) sojasaus 

• 1ei 
• knoflook naar smaak 

• verse rode peper naar 
smaak 

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout naar 

smaak 

1. Kook de rijst en laat afkoelen op een bord. 
2. Spoel de prei, de verse rode peper, de wortel 

en de peultjes af onder de kraan. 
3. Snippet de ui, snij de prei in ringen, de peper 

in stukjes en de wortel in schuine plakjes. 
4. Snij de puntjes van de peultjes. Verwijder 

evt. het draadje langs de rand en snijd de 
peultjes vervolgens schuin doormidden. 

5. Verwarm de olie in een wok of braadpan  
en roerbak hierin de ui. 

6. Pers de knoflook erboven uit. 
7. Snij de kipfilet in reepjes en voeg toe aan  

het ui/knoflookmengsel. Bak de kipfilet tot 
deze bijna gaar is. 

8. Voeg de prei, peultjes wortel  en peper toe 
en bak 5 minuten.

9. Voeg de rijst en sojasaus toe en bak op hoog 
vuur mee. 

10. Schuif de rijst aan de kant en breek het ei in 
het midden. roerbak tot het ei gaar is. 

11. Breng op smaak met zwarte peper en zout. 

Vega
Gebruik vega kipstukjes of tofu.  

>
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Volkorennoedels met champig-
nons, Chinese kool en cashewnoten 

• 12 ongezouten  
cashewnoten 

• 40 gr ongekookte  
volkoren noedels 

• 100 gr kastanjecham-
pignons 

• 200 gr Chinese kool 
• 0,5 (50 gr) ui 

• 1,5 el zonnebloemolie 
of arachideolie 
• 1 el sojasaus 

• knoflook verse rode 
peper 

• versgemalen zwarte 
peper en zeezout naar 

smaak 

1. Rooster de cashewnoten in een droge 
hete koekenpan. 

2. Kook de noedels. 
3. Giet de noedels af en spoel kort onder 

lauw water. 
4. Laat de noedels goed uitlekken. 
5. Veeg de champignons af.
6. Spoel de verse rode peper en de Chinese 

kool af onder de kraan. 
7. Snipper de ui en hak de knoflook en de 

rode peper fijn. 
8. Snijd de champignons in plakjes en de 

Chinese kool in reepjes. 
9. Verhit een halve eetlepel olie in een wok 

en bak hierin de ui, champignons, knoflook 
en rode peper. 

10. Schep dit mengsel uit de pan. 
11. Voeg de rest van de olie toe en roerbak 

hierin de reepjes Chinese kool met de so-
jasaus 3-4 minuten. 

12. Voeg het champignonmengsel en de noe-
dels toe aan de kool. 

13. Breng op smaak met peper en zout. 
14. Schep alles nog even kort om. 
15. Bestrooi de wokschotel met cashewnoten. 

Variatietip
Vervang de kastagnecham-
pignons voor een 
paddenstoelenmix. 
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