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        THAISE WOKSCHOTEL  
       MET VEGA KIP 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 1 PERSOON 

 200 g Thaise wokgroenten  
 1 teentje knoflook 
 1 tl sojasaus 
 1 volle tl (rode) misopasta 
 ½ schaal kipstukjes 
 1-2 tl sojasaus 
 1 tl gembersiroop 
 Een mespuntje sambal 
 1 portie mihoen 
 Neutrale olie om in te bakken 

Voor erbij: 

 Pinda’s en kroepoek 

En verder 

 Wokpan en koekenpan 
 Hittebestendige kom met deksel 

 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 5 minuten 
Bereiden: 10 minuten  

Snipper het teentje knoflook en smoor dit in een scheutje olie in 
de wok.  

Snijd intussen de wokgroenten wat kleiner. Ik vind de peultjes en 
rode ui meestal te grof en snijd deze wat kleiner. Dan is alles ook 
sneller klaar.  

Voeg dit toe aan de knoflook. Roerbak enkele minuten tot alles 
warm is. Los de miso op in een eetlepel heet water en voeg dit 
samen met 1 theelepel sojasaus toe aan de groenten. Meng alles 
goed, sluit af met een deksel.  

Verhit de koekenpan met een scheut olie. Bak hierin de 
kipstukjes tot ze beginnen te kleuren. Voeg dan de sojasaus toe 
(begin met 1 theelepel), de gembersiroop en de sambal. Meng 
alles goed. Verlaag de temperatuur iets zodat het niet 
aanbrandt. Schep regelmatig om.  

Doe intussen de mihoen in een kom waar je een deksel op kunt 
leggen. Een metalen kom is het makkelijkst, die koelt niet zo snel 
af. Breng een liter water aan de kook en giet dit over de mihoen. 
Doe het deksel erop en laat 2-4 minuten staat tot de mihoen 
gaar is.  

Schep de mihoen (laat een beetje uitlekken) met een 
schuimspaan bij de groenten. Schep alles om, proef even of er 
nog wat sojasaus bij mag.  

Schep de mihoen met de groenten in een diep bord, verdeel de 
kip met aanhangende saus erover. Garneer met pinda’s en 
kroepoek.  

 
TIP: gebruik je kip in plaats van vega kipstukjes, dan heb je wat 
meer tijd nodig om de kip te garen. Dit is afhankelijk van de 
grootte van de stukjes. Houdt daar bij de bereiding rekening 
mee.  

 
 


