
Kabeljauwstoof met bonenrijst  
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 300 g kabeljauwfilets  
▪ 1 teentje knoflook, geperst  
▪ 2 el limoen- of citroensap  
▪ 125 g rijst  
▪ 2 zonnebloemolie  
▪ 1 ui, fijngesnipperd  
▪ 100 ml kokosmelk  
▪ ½ rode paprika, in repen, zonder zaadjes  
▪ ½ groene paprika, in repen, zonder zaadjes  
▪ 1 vleestomaat, in plakken  
▪ 2 lente-/bosuitjes, in stukjes van 3 cm  
▪ 2 el verse koriander, gehakt  
▪ 100 g zwarte of kidneybonen 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Dep de vis droog en bestrooi met zout.  
2. Meng de knoflook met het limoensap en schenk over de vis.  
3. Marineer circa 20 minuten.  
4. Kook intussen de rijst. 
5. Verhit de olie en fruit hierin de ui.  
6. Voeg de vis met de marinade toe en stoof circa 2 minuten. 
7. Giet er de kokosmelk met 100 ml water bij en voeg de paprika's, tomaten, bosuitjes en 1 eetlepel 

koriander toe.  
8. Stoof zachtjes circa 5 minuten. 
9. Verwarm intussen de bonen, giet ze af en schep ze door de rijst. 
10. Bestrooi de stoofpot met de rest van de koriander en serveer met de bonenrijst. 
 

Na de maaltijd nog stoof over?  
Een restje eten dat je in de koelkast bewaart, kun je binnen 2 dagen nog opeten. Ligt een maaltijdkliekje langer 
dan 2 dagen in de koelkast? Gooi het dan weg. Na 2 dagen is de kans dat er schadelijke bacteriën groeien waar 
je ziek van kunt worden, groter.  
Als je kliekjes van een maaltijd in de vriezer bewaart, kun je het tot 3 maanden later opeten. 
 
Laat kliekjes eerst afkoelen voordat je ze in de koelkast of vriezer zet. Ze koelen sneller af als je het bakje of de 
pan in een laagje koud water zet. Laat de kliekjes niet langer dan 2 uur buiten de koelkast staan. Doe ze in een 
afsluitbaar bakje en zet de datum erop. 
 


