
Beste Krat-Chef, 

Nu peuters ‘sushi’ als hun favoriete eten bestempelen, zou je kunnen 
zeggen dat de Japanse keuken een vaste plek heeft veroverd in Nederland.
Nou is er best wat te zeggen voor vers bereide en zorgvuldig gerolde sushi. 
De verschillende soorten zijn puur van smaak, een belangrijke aanbeveling 
tegenwoordig. Maar we doen de Japanse keuken een beetje tekort door 
voornamelijk maki en nigiri te bestellen.
Denk ook eens aan shabu shabu, een gerecht waaraan een Japanse 
all-you-can-eatketen zelfs haar naam dankt. Bij dit gerecht gaar je  
verschillende groenten en vlees in een bouillon. Die krijgt natuurlijk 
superveel smaak en geur en is dan ook heerlijk als afsluiting van de 
maaltijd.  En wat te denken van tonkatsu, reepjes gefrituurd varkensvlees, 
of de instagrammable hartige pannenkoek okonomiyaki.  
Wij gingen deze week met groene asperges op de Japanse tour. Na het 
koken giet je een Japanse marinade over de asperges. Extra lekker doordat 
die nog warm zijn. Een topgerecht wat ons betreft; het heeft de gezonde 
associatie die aan Japans eten kleeft én zit bomvol smaak! En snel klaar 
ook nog. 

Eet smakelijk,

WEEK 20 - DE INSPIRATIEKRAT
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In de Inspiratiekrat

In de Krat Eenheden 2 pers 3 pers 4 pers
Kippendij ongekruid gram 200 300 400
Zeebaarsfilet stuks 2 3 4
Witte tonijn in olie blikje 1 2 2
Meergranen desem stuks 1 1 1
Roodschimmel bierkaas gram 130 200 250
Volle yoghurt liter 0,75 1 1
Elstar appel stuks 4 5 6
Venkel stuks 1 2 2
Groene asperges gram 500 600 800
Spinazie gram 300 400 500
Cherrytomaatjes bakje/emmer bakje emmer emmer
Paksoi stuks 1 1 1
Peen stuks 1 1 1
Aubergine stuks 1 2 2
Komkommer stuks 1 2 2
Munt bosje 1 1 1
Banaansjalot stuks 2 2 3

BEWAARTIP
De komkommer en aubergine horen eigenlijk buiten de koeling, maar omdat ze koud naar jou 

vervoerd zijn kan het verstandig zijn om ze koel te bewaren. De tomaten houden niet zo van 

de kou, dus bewaar deze buiten de koelkast. De overige groenten zijn wel het gelukkigst in de 

koelkast. Voor de rest zie THT/TGT op de verpakking. Brood moet afgebakken worden op 180 

graden (8-10 minuten). Besprenkel de korst eerst met water.
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Kip teriyaki met Japanse 
groene asperges met amsoi en 
gebakken rijst
Hoofdgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
300 gram peen
1 stuks paksoi
400 gram groene asperges
400 gram kippendij  

IN HUIS
300 gram zilvervliesrijst 
3 el sojasaus (voor de kip)
2 el water
1 el ketjap
1 tl gemberpoeder
1 tl knoflookpoeder
0,5 el sesamolie (optioneel) 
2 el witte wijnazijn
4 el zonnebloem- of sesamolie
4 el sojasaus (voor de asperges en rijst)
olie om te bakken 

*de IN DE KRAT en IN HUIS lijsten zullen online iets 

afwijken - zie toelichting in de mail

1. Zet 75 gram rijst p.p. op in een 
dubbele hoeveelheid water, voeg 
zout toe en breng aan de kook. Kook 
volgens instructies op de verpakking 
(eventueel met behulp van een  
vlamverdeler).

2. Zet een pan water op voor de  
asperges. Schil de peen en snij of 
schaaf in hele dunne plakjes. Was de 
paksoi. Snij de steel in stukjes en het 
blad in repen.

3. Marineer de kip met de sojasaus, 
water, ketjap, gember- en  
knoflookpoeder en opt. sesamolie. 
Zet weg.

4. Meng intussen de witte wijnazijn, 
zonnebloem (of sesamolie als je dat 
hebt) en de helft (!) van de sojasaus 
met peper in een kommetje.  
Verwijder het harde kontje van de 
asperges. Kook in 6 à 7 minuten 
beetgaar. Giet af en dep droog met 
keukenpapier. Leg op een schaal en 
schenk de dressing erover.

5. Verwarm olie in een koekenpan en 
bak de kip in 6-8 minuten om en om 
bruin en gaar.

6. Verhit intussen olie in een wok en 
bak de peen en paksoisteel in ca. 
4 minuten beetgaar. Voeg de gare 
rijst toe en bak al omscheppend aan. 
Voeg het paksoiblad toe en roerbak 
het geheel op hoog vuur. Meng de 
andere helft van de sojasaus erdoor 
(en evt een scheut saké of vissaus als 
je dat in huis hebt) en bak al roerend 
nog even mee. Breng op smaak met 
peper en evt. zout.

7. Zie tip over sesamzaadjes.

8. Serveer de asperges met de  
gebakken rijst en kip teriyaki. 
 
Tip: Rooster wat sesamzaadjes als je 
dat in huis hebt in een droge  
koekenpan en strooi over de  
asperges.

RECEPT ONLINE
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Rijstsalade met kruidige  
aubergine, komkommer,  
spinazie en yoghurtsausje 
Hoofdgerecht & lunchgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
2 stuks aubergine
3 el banaansjalot (gesnipperd)
1 stuks komkommer
1 stuks venkel
3 el munt
100 gram spinazie
150 ml volle yoghurt

IN HUIS
200 gram zilvervliesrijst
2 el citroensap (uit een flesje)
6 el olijfolie extra vierge (voor de aubergine)
1.5 tl kardemonpoeder
1 tl komijnpoeder
1 tl kurkuma
0.25 tl chilipoeder
1 tl zout
2 el witte wijnazijn
1 potje/blikje kikkererwten
4 el olijfolie extra vierge (voor de salade)

1. Verwarm de oven voor op 200 
graden. Zet 50 gram rijst p.p. op met 
een dubbele hoeveelheid water. Voeg 
zout toe en kook volgens  
aanwijzingen op de verpakking op 
laag vuur gaar (eventueel met behulp 
van een vlamverdeler).

2. Roer het citroensap samen met de 
olijfolie extra vierge, de  
kardemonpoeder, komijnpoeder,  
kurkuma, chilipoeder en de  
aangegeven hoeveelheid zout in een 
mengkom door elkaar.

3. Snij de aubergine in blokjes van 1 cm 
en schep door de dressing. Verdeel 
over een met bakpapier beklede 
bakplaat en bak goudkleurig in ca. 25 
minuten.

4. Snipper de sjalot en zet weg in een 
bakje met de witte wijnazijn.

5. Halveer de komkommer in de lengte, 
verwijder de zaadlijsten met een  
lepel en snij in halve maantjes.  
Verwijder het hart en loof van de 
venkel en snij in dunne plakjes. Snij 
de muntblaadjes grof. Giet de  
kikkererwten af.

6. Doe alles samen met de spinazie in 
een grote schaal en voeg de olijfolie 
extra vierge en de sjalot met witte 
wijnazijn toe. Voeg de aubergine 
en rijst toe. Schep voorzichtig door 
elkaar en breng op smaak met peper 
en zout.

7. Doe de yoghurt in een bakje en roer 
daar een scheutje olijfolie extra 
vierge, wat peper en zout door.

8. Serveer de rijstsalade met het  
yoghurtsausje.

RECEPT ONLINE
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‘Tuna melt’ pitapizza met 
spinaziesoep

Hoofdgerecht & lunchgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
2 stuks banaansjalot
400 gram spinazie
2 blikjes tonijn
300 gram cherrytomaatjes
1 stuks komkommer

IN HUIS
olie om te bakken
200 gram kruimige aardappels
1.5 blokje groentebouillon
600 ml water
300 ml melk
1 teen knoflook
1 tl gedroogde tijm
1 blikje tomatenpuree
8 stuks volkoren pita broodjes
3 el olijfolie extra vierge
1 el balsamicoazijn
naar smaak kaas

1. Snipper de helft van de sjalot en snij 
de rest in ringen. Verwarm olie in 
een soeppan en fruit de gesnipperde 
sjalot. Schil en snij de aardappel in 
kleine blokjes. Bak even mee. Voeg 
het bouillonblokje, het water en de 
melk toe. Breng aan de kook en laat 
zachtjes koken.

2. Verwarm olie in een koekenpan en 
fruit de sjalotringen op zacht vuur ca 
5. minuten. Verwarm de oven voor op 
de grillstand.

3. Hak de knoflook fijn en voeg samen 
met de gedroogde tijm bij de 
sjalotringen als ze zacht zijn. Voeg 
een handje spinazie toe (ca. 100 
gram bij 4p) en laat net aan slinken. 
Breng op smaak met peper en zout 
en zet het vuur uit.

4. Laat de tonijn uitlekken en halveer de 
tomaatjes. Verdeel de  
tomatenpuree over de pita broodjes 
(niet open snijden) en beleg met het 
sjalot-spinazie mengsel, tonijn en wat 
tomaatjes (overgebleven tomaatjes 
gebruik je voor een slaatje zo!). Rasp 
er kaas naar smaak over.

5. Leg ca. 10 minuten op een rooster 
onder de grill totdat de kaas  
goudbruin is geworden en de 
pitabroodjes een beetje knapperig.

6. Doe de rest van de spinazie bij de 
soep en kook nog ca. 5 minuten.

7. Maak een vinaigrette in een slakom 
van de olijfolie extra vierge,  
balsamico azijn, zout en peper. Voeg 
de overige cherrytomaatjes erbij. Was 
of schil de komkommer, snij in stukjes 
en voeg toe.

8. Pureer de soep en breng op smaak 
met peper en zout. Verdun evt. met 
wat water tot de gewenste dikte is 
bereikt. Schep in kommetjes en rasp 
er een beetje kaas over. Serveer met 
de pita-pizzaatjes en salade.

RECEPT ONLINE
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Detoxsapje met komkommer 
en appel

Drinken

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
1 stuks Elstar appel
50 gram spinazie
1 stuks komkommer

IN HUIS
1 stengel bleekselderij
3 cm gember
limoensap naar smaak (mag uit flesje)
ijsklontjes naar smaak

1. Schil de bleekselderij en gember en 
snij in stukjes. Was de appel goed 
af, snij in partjes en verwijder het 
klokkenhuis.

2. Snij de komkommer is stukjes en 
voeg samen met de bleekselderij, 
gember, appel en spinazie in een 
blender.

3. Blend het geheel goed en voeg  
eventueel wat water toe als het te dik 
is. Breng op smaak met limoensap.

4. Serveer het sapje met wat ijsklontjes. 
 
Tip: Drink dit sapje in de ochtend 
om de dag goed te beginnen en je 
lichaam te reinigen.

RECEPT ONLINE
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Zeebaarsfilet met tomatensalsa

Voorgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
400 gram cherrytomaatjes
1 stuks banaansjalot
4 stuks zeebaarsfilet

IN HUIS
2 el olijfolie extra vierge
1 el balsamicoazijn
naar smaak citroensap (mag uit flesje 
10 gram basilicum
10 gram peterselie
1 teen knoflook
olie om te bakken

1. Snij de cherrytomaatjes in kleine 
blokjes en snipper de banaansjalot.

2. Maak de dressing van de olijfolie 
extra vierge, balsamicoazijn en  
citroensap. Pers de knoflook en snij 
de basilicum en peterselie fijn. Voeg 
toe bij de tomaten en banaansjalot 
en hussel het geheel goed door 
elkaar. 

3. Dep de zeebaars droog en bestrooi 
met zwarte peper en zout en  
verwarm olie in een koekenpan. Bak 
als de olie goed warm is de zeebaars 
eerst hoog (ca. 3 min) op de huid en 
daarna kort (ca. 1 min) op de andere 
kant.

4. Serveer de zeebaars samen met de 
tomatensalsa. 
 
Tip: Eet er wat aardappeltjes of rijst 
bij als je het als hoofdgerecht wilt 
eten.

RECEPT ONLINE
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Luxe borrel 
Zelfgemaakte toastjes, tonijnsalade,  

snackkomkommer, yoghurt-muntdip en bierkaas.

Borrel

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
8 sneetjes meegranen desem
2 blikjes tonijn
3 el yoghurt (voor de tonijsalade)
1 stuks banaansjalot
1 stuks komkommer 
munt naar smaak
250 ml yoghurt (voor de dip) 
250 gram roodschimmel bierkaas

IN HUIS
1 teen knoflook 
olijfolie extra vierge naar smaak
4 stuks augurk 
citroensap (mag uit flesje) naar smaak

1. Verwarm de oven voor op 200 graden 
en haal alvast de kaas uit de koeling. 
Snij het brood in dunne plakjes en 
snij daarna het sneetje brood door 
vieren, zodat de toastjes niet te groot 
zijn.

2. Pers de knoflook en meng samen met 
de olie, zout en peper in een bakje. 
Smeer vervolgens beide kanten van 
het brood in met het olie mengseltje 
en plaats op een rooster in de oven. 
Laat de toastjes ca. 15 minuten in de 
oven tot ze goudbruin en knapperig 
zijn.

3. Laat de toastjes wanneer ze uit de 
oven komen goed afkoelen op het 
rooster.

4. Maak terwijl de toastjes afkoelen de 
rest van de borrel. Snij de augurk in 
blokjes van 0,5 cm en snipper de 
sjalot. Laat de tonijn goed uitlekken 
en mix met de yoghurt, citroensap en 
zout en peper, augurk en sjalot. 

5. Snij de komkommer in frietvorm. Hak 
de munt grof en meng samen met de 
yoghurt en zout en peper. Voeg  
eventueel naar smaak wat citroensap 
toe. 

6. Serveer als de toastjes afgekoeld zijn 
samen met de bierkaas, tonijnsalade 
en snackkomkommer met dip.  
 
Tip: Mocht je nog een chutney voor 
bij de kaas in huis hebben, dan is dat 
zeker een aanrader!

RECEPT ONLINE
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Ceviche van zeebaars met  
venkel, appel en munt 
 
Voorgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
4 stuks zeebaarsfilet
1 stuks banaansjalot
1 stuks venkel
1 stuks Elstar appel
1 handje munt

IN HUIS
4 stuks limoen
1 stuks rode chilipeper

1. Pers in een kom het sap van de 
limoen.

2. Verwijder de huid van de zeebaars en 
snij de filets in hele dunne plakjes. 
Gebruik hier een scherp mes voor!

3. Snij de sjalot in ringen. Verwijder de 
pitjes van chilipeper en snij in fijne 
halve ringetjes. Mix de vis met de 
sjalot en chilipeper door het  
limoensap. Voeg een suf zout toe en 
zet weg voor ca. 5 minuten.

4. Verwijder het loof en kontje van de 
venkel en snij in dunne plakjes. Snij 
de appel in kleine blokjes en hak de 
muntblaadjes grof.

5. Leg de plakjes zeebaars in een mooi 
rondje op een plat bord. Verdeel de 
chilipeper, sjalot, venkel en appel 
erover en garneer met de munt. Of 
schep alle ingrediënten behalve de 
munt door elkaar en serveer in kleine 
kommetjes.

RECEPT ONLINE


