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RIJSTBOWL MET SHIITAKE EN 
VERSE PEULVRUCHTEN  

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

Voor de shiitake 

 ca. 200 g shiitake 
 verse tuinkruiden, zoals 

tijm, salie en oregano, 
van elk enkele takjes 

 1 el rijstolie 
 1 el sesamolie 
 1 teen knoflook 
 peper en zout 

En verder 

 600 g verse kapucijners 
(is gedopt 230 g) 

 1 struikje roodlof  
 1 struikje baby paksoi 
 180 g rijst (bijv. basmati) 
 1 bosuitje 
 soja topping (bijv. van 

Saitaku) 

 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 30 minuten 
Bereiden: 15  minuten 

 

Veeg de shiitake schoon met een doekje. Snijd droge stukken van de steel 
weg en snijd in repen. Kleintjes kun je ook halveren. Was de tuinkruiden, 
hak de knoflook fijn. 
Dop de kapucijners, spoel even schoon.  
Snijd de bosui schuin in dunne plakjes. Spoel roodlof en paksoi schoon 
met koud water, laat goed uitlekken of slinger droog in een slacentrifuge.  

Spoel de rijst in een zeef onder stromend water tot het water helder blijft. 
Laat even uitlekken. Kook de rijst gaar in water met zout volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. Giet af en laat even uitstomen.  

Zet intussen ook de kapucijners op met water en een beetje zout. Voeg 
zoveel water toe dat de kapucijners net beginnen te drijven. Breng aan de 
kook en kook 5-10 minuten. De kooktijd is afhankelijk van de grootte van 
de kapucijners en de versheid. Proef af en toe of ze oké zijn.  

Begin tegen het einde van de kooktijd van de rijst met de shiitake. Deze 
hebben niet meer dan 5 minuten nodig.  
Verhit de sesam- en rijstolie in een wok of hapjespan, voeg knoflook toe 
en laat even smoren. Zet het vuur iets hoger en voeg dan shiitake en de 
kruiden toe. Bak tot de shiitake beginnen te kleuren. Breng op smaak met 
peper en zout. 

Roer de rijst even los met een vork en verdeel over de kommen. Schep er 
de shiitake, kapucijners en sla naast. Strooi de lente-ui erover en een 
sliertje sojatopping.  

 

 


