
 

Dit kratje kan je nu bestellen via een appje naar Daniella 06-14997706 
meer inspirerende recepten van de Es? 

check https://tuindees.nl/het-kratje-van 
 

 
 

het kratje van Lisette 
 

Aziatisch Zomergerecht 
 

	
 
 
Ingrediënten kratje: (4 personen) 

- 1 paksoi 
- 1 venkel 
- 1 rode ui 
- Bosje stengelui 
- 150 gram kastanje champignons 
- Bakje taugé 
- Stukje gember 
- Bolletje knoflook 
- Rode peper 
- Mie noodles 

 
Verder nodig: 

- Olie om in te bakken 
- 4-5 eetlepels sojasaus 

 
Prijs van dit kratje:  9,75 euro  
 
 
 
 
 
 
 

Lisette van de Kam is 
winkelmedewerker op 
Tuinderij de Es. 



 

Dit kratje kan je nu bestellen via een appje naar Daniella 06-14997706 
meer inspirerende recepten van de Es? 

check https://tuindees.nl/het-kratje-van 
 

 
Aan de slag: 
 
Het bereiden is lekker eenvoudig en snel. Het snijwerk zal de meeste tijd 
in beslag nemen. 
 
Breng een pan met ruim water aan de kook.  
 
Maak het sausje; meng in een schaaltje 1 teentje fijngesneden of geperste knoflook met de 
sojasaus, geraspte gember en de helft van de gesnipperde verse rode peper. 
 
Verwijder de harde kern van de venkel en snijd de rest in dunne repen. Snij de onderkant 
van de paksoi af, maak de bladeren los van elkaar zodat je ze goed kunt wassen. Snij de 
witte stelen en de groene bladeren van de paksoi in repen van 1 cm. Snij de stengelui in 
ringetjes, rode ui en kastanje-champignons in plakjes. 
  
Als het water kookt, kook je de eiermie beetgaar en giet hem af. 
  
Verhit de olie in een wok of hapjespan en laat goed heet worden. Wok de rode ui, venkel, 
kastanje champignons steeds omscheppend  ongeveer 1- 2 minuten. Voeg het wit van de 
paksoi, de knoflook en rode peper toe en weer 1-2 minuten roerbakken. Dan volgen het 
groen van de paksoi en de taugé en het smaaksausje kan erbij. Nog heel kort, 1 minuut, 
wokken zodat de taugé nog lekker knapperig blijft. 
  
Verdeel de noedels over de borden, groente-mengsel erop. 
 
Tip: eventueel afmaken met gehakte nootjes of Gomasio (sesamstrooisel). 
Ook heerlijk met zelfgemaakte pinda/satesaus en/of cassave- of kikkererwtenchips. 
  
Smakelijk eten! 
 


