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SPERZIEBONEN EN CHAMPIGNONS MET ZWARTE 
KNOFLOOK EN GEMBER-HONING 

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

Voor 2 pesonen 

 500 g sperziebonen 
 250 g 

kastanjechampignons 
 150 g basmatirijst 

Voor de saus 

 een scheut neutrale 
(rijst)olie 

 1/2 rode ui 
 1 teen zwarte knoflook 
 mespunt laos 
 mespunt komijnzaad 
 2 cm verse gember 

geraspt 
 1/2 - 1 el Japanse 

sojasaus 
 2-3 el gember-honing 

(ik gebruikte Melvita) 
 evt 1/2 chilipeper 
 1/2 - 1 el maizena 
 1 kopje kookwater van 

de rijst 

Voor garnering eventueel 

 bieslookbloemetjes 
 zwart sesamzaad 
 ingelegde gember (zie 

hier voor het recept) 
 cassave kroepoek  

Maak de sperziebonen schoon en kook of stoom ze met een 
snufje zout ca. 30 minuten, of iets langer als je dat lekkerder 
vindt. Maar kook ze niet te gaar, ze gaan straks ook nog even 
in de saus.  
Maak de champignons schoon met een vochtig doekje en 
snijd grote exemplaren in vieren, kleinere in tweeën. Zet 
apart. 
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking in ca. 
10-12 minuten. Giet de rijst af en vang als het kan een kopje 
kookwater op.  
Als de rijst kookt verhit dan een scheut rijstolie in een grote 
koekenpan of wok. Roerbak hierin de champignons op niet te 
laag vuur totdat ze bruin zijn. Zet dan het vuur lager en laat ze 
langzaam garen in ongeveer 5 minuten.  

Begin dan ook aan de saus: 
Snipper de rode ui, de zwarte knoflook en rasp de verse 
gember. Verhit een scheutje rijstolie in een sauspan. Voeg de 
ui, knoflook en gember toe samen met de laos en het 
komijnzaad en laat in ca. 5 minuten zachtjes garen.  
 
Dan 1/2 eetlepel sojasaus en 2 eetlepels gember-honing 
toevoegen. Laat de honing zachtjes smelten. Voeg eventueel 
de in reepjes gesneden rode peper (met of zonder pitjes) toe. 
Proef op smaak en voeg nog eventueel 1/2 eetlepel sojasaus 
en nog een eetlepel gember-honing toe. Zout zal 
waarschijnlijk niet nodig zijn.  

Meng de maizena met een kopje kookwater van de rijst en vul 
eventueel aan met water tot 250 ml.  
Meng van het vuur af door de saus en warm goed roerend, 
zodat er geen klontjes achterblijven, weer op. 

Voeg de sperziebonen toe aan de champignons en meng de 
saus erdoor. Garneer eventueel met zwart sesamzaad.  

Serveer met de rijst (gegarneerd met bieslookbloemetjes), 
ingelegde gember en kroepoek.  

 


