
Chinese vega stoof met pompoen-kokospuree 
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 120 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 el zonnebloemolie  
▪ 2 teentjes knoflook, fijngehakt  
▪ 1 el verse gember, fijngehakt  
▪ 2 lente-/bosuitjes en, fijngehakt  
▪ ½ lente-/bosui, om te bestrooien, in dunne ringetjes  
▪ 400 g aubergine, in grove blokjes 
▪ 1 tl koekkruiden  
▪ 1 el suiker  
▪ 1 el sojasaus  
▪ 300 ml groente- of paddestoelenbouillon  
▪ ½ el maïzena  
▪ 1 el sesamzaad  
▪ ½ limoen, in partjes 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de olie en bak hierin de knoflook, gember en rode peper circa 3 minuten op middelhoge stand.  
2. Voeg de bosui, aubergine en koekkruiden toe en bak voor 3 minuten. 
3. Voeg de suiker, sojasaus en bouillon toe en roer goed.  
4. Stoof afgedekt circa 2 uur op een lage stand. 
5. Meng de maïzena met 1 eetlepel koud water, voeg toe aan de stoof en laat zonder deksel nog circa 5 

minuten binden.  
6. Rooster het sesamzaad in een droge, hete koekenpan goudbruin. 
7. Serveer de Chinese stoof met de pompoen-kokospuree (zie tip).  
8. Bestrooi met het sesamzaad, nog wat bosui en garneer met limoen. 
 
TIP: Pompoen-kokospuree:  
Schil 750 g flespompoen en snijd in blokjes.  
Kook afgedekt in circa 20 minuten gaar in 250 ml kokosmelk met 1 eetlepel sesamolie.  
Voeg het sap van ½ limoen toe, giet eventueel iets van het vocht af. 
Stamp tot een gladde puree. 
 

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. 
 


