
 

KIP TERIYAKI MET MANGO EN RIJST 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ingrediënten:        *bewaren in koelkast 

 

4 personen 

500 gram scharrelhoenfilet*  1 mango   150 ml sojasaus* 

400 gram rijst  1 rode ui   50 ml rijstazijn 

250 gram gemengde sla*  2 teentjes knoflook  1 tl. gemberpoeder 

1 komkommer  2 bosuien   ½ kippenbouillonblokje 

1 citroen*  10 dadels   20 gram sesamzaadjes 

 

Uit eigen keukenkastje: olijfolie, olijfolie extra Vierge, balsamicoazijn, peper en zout 

 

Bereidingstijd: ca. 30 minuten  

 

Bereiding: 

• Breng een pan met water aan de kook en kook de rijst in circa 8 minuten gaar.  

• Giet de rijst af en laat staan met de deksel op de pan. 

• Week de dadels gedurende 5-10 minuten in een kommetje met heet water. 

• Pel de knoflook. 

• Mix de geweekte dadels met een klein restje van het hete water met de sojasaus, rijstazijn, 
knoflook en gemberpoeder in een blender of met een staafmixer tot een gladde saus. 

• Breng 100 ml water in een pan aan de kook en voeg hier een half kippenbouillonblokje aan toe.  

• Pel en snipper de ui. 

• Verhit een hapjespan met een scheutje olijfolie en fruit de ui circa 2 minuten. 

• Voeg de scharrelhoenfilet toe en bak tot deze goudbruin is.  

• Voeg de saus en de kippenbouillon toe en breng dit aan de kook. Laat dit 10 minuten zachtjes 
doorkoken. 

• Schil en snijd de mango in stukjes en voeg toe aan de scharrelhoenfilet in saus en laat nog 5 
minuten zachtjes doorkoken. Breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper. 

• Was ondertussen de gemengde sla en snijd de komkommer in linten. Voeg er het sap van de 
citroen, een scheutje balsamico azijn en olijfolie extra Vierge aan toe. Breng op smaak met een 
beetje zout en versgemalen peper. 

• Snijd de bosui in ringetjes. 

• Verdeel de rijst en de kip teriyaki met mango over de borden en garneer met de sesamzaadjes en 
bosui. Serveer er de gemengde sla met komkommer bij. 

 

 

 


