
 
 

Poké bowl Hawaii 
Hoofdgerecht 2 personen 
Poké is een typische visbereiding van Hawaiiaanse vissers. 
Oorspronkelijk werd het op boten klaargemaakt door vis of 
octopus in kleine stukjes te snijden en er een dressing en  
zeewier aan toe te voegen. De bowl die vandaag de dag  
gegeten wordt, is een samensmelting van de oorspronkelijke  
poké met een Japanse invloed. Deze komt voort uit de invloed  
van Japanse arbeiders die in de jaren 70 van de vorige eeuw 
naar Hawaii kwamen. Het resultaat is een combinatie van rijst  
met gekruide vis en rauwe groenten die het een van de  
gezondste en eenvoudigste gerechten maakt om te bereiden. 

 80 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 240 g rauwe vis die eerder 72 uur is ingevroren. Gerookte zalm is een uitstekende keuze. 
▪ 6 el sojasaus 
▪ 4 el rijstazijn 
▪ 3 el sesamolie (kan vervangen worden door sesamzaad) 
▪ 2 tl geraspte gember 
▪ 1 avocado 
▪ 1 komkommer  
▪ zeewier 
▪ bieslook (optioneel)  
Voor de rijst 
▪ 200 g sushi rijst (geen lange korrel) 
▪ 40 ml rijstazijn 
▪ 1 tl suiker 
▪ ½ tl zout 
 

Materiaal: 2 kommen 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Zet de rijst met zout op volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
2. Laat de rijst afkoelen en doe er rijstazijn, zout en suiker over en schep om. 
3. Laat de rijst staan.  
4. Snijd de vis in niet al te grote blokjes en leg ze in een kom.  
5. Meng de sojasaus, olie of sesamzaad, rijstazijn en geraspte gember.  
6. Giet dit mengsel over de vis en laat het 20 minuten in de koelkast staan.  
7. Leg het zeewier in koud water.  
8. Snijd ondertussen de komkommers en leg ze in water met ijs.  
9. Snijd de avocado.  
10. U kunt alle andere verse groenten, die u in huis heeft, toevoegen. 
11. Na 20 minuten laten we het zeewier en de komkommers uitlekken.  
12. In een kom doen we een laagje van de gekruide rijst en we leggen we er de vis, het zeewier, de 

komkommer en de gehakte bieslook op. 
 


