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        (VEGA) KIPKERRIE MET       
       SPERZIEBONEN EN PAPRIKA 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 200 g (vega) kip 
 400 g sperziebonen 
 1 rode paprika 
 1 kleine ui of 1 sjalotje 
 1 teentje knoflook 
 2 tl kerriepoeder 
 1 tl kurkuma 
 1 el sojasaus 
 1 tl miso 
 1 tl gembersiroop 
 1 maggiblokje 
 250 ml kokosmelk of volle melk 
 evt. maizena om te binden 
 evt. citroen- of limoensap 
 (rijst)olie om in te bakken 

 

 

 

 

 

 
 
Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 10 minuten 
Bereiden: 20 minuten 

 

 
 

Snipper de ui en de knoflook. Maak de sperziebonen schoon. 
Verwijder van paprika de zaadlijsten en zaadjes en snijd in 
reepjes of blokjes. 
Gebruik je kip, snijd deze dan ook in blokjes.  
 
Verhit een scheutje olie in een wokpan en smoor hierin de ui en 
het teentje knoflook ca. 3 minuten. Gebruik je “echte” kip, dan 
kan deze nu ook in de pan (vega kip bak je aan het einde apart). 
Draai het vuur iets hoger en bak de kip rondom aan. Voeg ook 
de sperziebonen en paprika toe tegelijk met kerriepoeder en 
kurkuma. Laat ca. 5 minuten bakken.  
 
Blus met de sojasaus en voeg dan de miso, gembersiroop, de 
(kokos)melk en het maggiblokje toe. Laat aan de kook komen en 
roer goed door. Laat de saus nu ca. 10-15 minuten pruttelen tot 
de boontjes beetgaar zijn.  
Is de saus te waterig dan kun je deze aan het einde van de 
kooktijd mengen met 1 el maizena opgelost in wat water.  
 
Meng de vega kipstukjes met ¼ tl kerriepoeder en een mespunt 
kurkuma. Verhit een scheut olie in een koekenpan en bak de 
kipstukjes volgens de aanwijzing op de verpakking.  
Je kunt ze door de saus mengen of er apart bij geven. Net wat je 
lekker vindt.  
 
Serveer met rijst of noodles. 
 
 
 
TIP: misschien heb je liever wat meer kerriesaus? Voeg dan nog 
een kopje water en eventueel een maggiblokje extra toe. 
Misschien moet je dan wat meer maizena gebruiken om de saus 
in te dikken.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 


