
 

Chinese rund-
vleesreepjes
Recept voor 3 personen

•  150 gram basmatirijst
•  1 courgette
•  1 gele paprika
•  1 bosui
• 2 biefstukjes

•  50 milliliter sojasaus
•  2 eetlepels honing
•  peper & zout
•  olie
• 300 milliliter water



1  Was de courgette. Snijd in 
de lengte doormidden. Snij 
vervolgens in plakjes van 
ongeveer 5 mm dik.

6  Doe de rijst in een zeef en 
was goed schoon. 

4  Snij de twee biefstukken in 
repen van 1 cm dik.

9  Zet een grote koekenpan op 
hoog vuur. Doe er 1 eetlepel 
olie in.

10  Bak de courgette en de 
paprika 5 minuten. Haal ze 
uit de pan en doe ze even 
op een bord.

3  Snij het wit van de bosui in  
dunne rechte ringen. Snij ver-
volgens het groen van de  
bosui in dunne schuine ringen.

7 Als het water kookt, doe je de rijst in het water. Draai het vuur klein, 
doe een deksel op ketel en laat de rijst 10 minuten zachtjes koken.

8  Zet vervolgens het vuur uit. Zet aan de ketel aan de kant en laat 
staan met de deksel erop.

2 Was de paprika. Snij door- 
midden. Haal de kern met 
zaadjes eruit. Snij in reepjes 
van ongeveer 5 mm dik.

5 Breng in een ketel 300 ml 
water aan de kook. Voeg een 
halve theelepel zout toe.
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11  Verhit opnieuw de pan op hoog vuur en voeg weer 1 eetlepel olie 
toe. Braad het vlees 1 minuut. Voeg dan de witte bosui toe en 
bak kort mee.

13  Voeg de paprika en  
courgette toe, roer alles 
door elkaar en je bent klaar.

14 Doe rijst op het bord met hier 
bovenop het vlees-groente 
mengsel. Bestrooi met de  
groene bosuiringen. 

12  Voeg de sojasaus, honing 
en flink wat zwarte peper 
toe. Roer goed door elkaar. 
Bak nog 2 minuten. 
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