
Visdumplings  
Bijgerecht 4 personen 

Deze dumplings smaken precies zoals ze eruit zien: een ware smaaksensatie. Het is even een werkje, 
maar dan heb je ook wat. Hier maak je zeker indruk mee! 
 

 30 – 40 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 eetlepel sesamolie 
▪ 2 teentjes knoflook 
▪ 1 verse gember 
▪ 150 gram shiitake 
▪ 5 bosuitjes 
▪ 24 dumpling vellen 
▪ zout 
▪ 3 eetlepels zonnebloemolie 
▪ 3 eetlepels sesamzaadjes 
▪ sojasaus of chilisaus 
▪ 150 gram witvis (bijv. kabeljauw) 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de knoflook, gember, vis en de shiitake fijn. 
2. Snijd daarna het witte gedeelte van de bosui in dunne ringetjes. 
3. Verwarm de sesamolie in een grote pan op laag vuur. 
4. Voeg de shiitake, vis, gember, knoflook en een beetje zout toe. 
5. Bak dit op laag vuur zo'n 10 tot 15 minuten totdat de paddenstoelen en gouden kleur hebben en het vocht 

zo veel mogelijk verdampt is.  
6. Roer af en toe door. 
7. Voeg dan de bosui toe en verwarm nog een paar minuten door tot ze zacht zijn. 
8. Zorg voor een schone ondergrond voor het maken van de dumplings en vul een kommetje met water. 
9. Plaats op je dumpling vel een halve eetlepel van de vulling. 
10. Doop je vingers in het kommetje water en maak de randen nat. 
11. Vouw hem dan dicht en druk de natte randen tegen elkaar om ze aan elkaar te laten plakken. 
12. Leg de dumplings op een vochtige doek zodat ze niet uitdrogen. 
13. Verwarm de zonnebloemolie in een pan op medium hoog vuur. 
14. Voeg de dumplings stuk voor stuk toe en bak ze 2 tot 3 minuten tot ze een mooi goudbruine korst krijgen. 
15. Haal ze voorzichtig uit de pan en herhaal dit tot alle dumplings zijn gebakken. 
16. Serveer de dumplings met soja- of chilisaus en wat van de overgebleven ringetjes gesneden bosui. 
17. Strooi er eventueel nog wat geroosterde sesamzaadjes over. 
 


