
 
 

Rijstrolletjes met 
pindasaus, lente-ui en 
sesam 
Hoofdgerecht 2 personen 
Rijstpapier of rijstblaadjes (bánh trang) worden gebruikt in de 
keuken van zuidoost Azië en dankzij hun neutrale smaak kunnen  
ze worden gecombineerd met bijna alle voedingsmiddelen. 
De ambachtelijke bereidingswijze van rijstblaadjes is zowel 
verbazingwekkend als eenvoudig. Met het rijstdeeg wordt een 
soort dun pannenkoekje gemaakt dat wordt gestoomd en 
vervolgens in de zon gedroogd op bamboematten. Daarom is  
hun geometrische textuur zo kenmerkend. Om ze te koken hoeft  
u ze alleen maar in warm water te leggen, maar ze moeten snel 
bewerkt worden om te voorkomen dat ze weer opdrogen en  
moeilijk op te rollen zijn. 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 kippenborst (of een andere eiwitbron), gekookt 
▪ 1 pakje rijstblaadjes  
▪ 1 wortel in dunne reepjes gesneden 
▪ 1 handvol suikererwten 
▪ 1 komkommer in reepjes gesneden 
▪ ½ courgette in dunne reepjes 
▪ 1 handvol rode kool in dunne reepjes 
▪ 1 bosje munt 
▪ 1 bosje koriander 
▪ dunne plakjes radijs (optioneel) 
Voor de pindasaus 
▪ 2 vers gesneden chilipepers 
▪ 2 el limoensap 
▪ 3 tl bruine rietsuiker 
▪ 2 el rijstazijn 
▪ 3 el pindakaas 
Voor de sojasaus 
▪ 60 ml sojasaus 
▪ 2 tl gedroogde cayennepeper 
▪ 1 tl honing 
▪ 1 bosui, gehakt 
▪ sesamzaadjes 
Voor de sesamsaus 
▪ 1 tl pikante tomatensaus  
▪ versgemalen zwarte peper 
▪ 2 el sesamolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng voor de sauzen de respectievelijke ingrediënten en pas de pikante smaak naar eigen wens aan. 
2. Snijd de vooraf bereide borst in reepjes.  
3. Snijd de munt- en korianderbladeren en andere groenten in zeer dunne reepjes van ongeveer 10 

centimeter. 
4. Giet warm (niet heet) water in een grote kom. 
5. Dompel elk blaadje ongeveer 15 seconden in het lauwe water of tot ze bewerkbaar zijn.  
6. Als ze langer in het water blijven, zullen ze uit elkaar vallen. 
7. Leg enkele reepjes groenten en kip aan de onderzijde van het blaadje (laat een marge van 2 cm).  
8. Plaats aan de andere kant de groenten of kruiden die u wilt zien in het doorschijnende deel van de 

rolletjes. 
9. Begin de kant met de borst en de groenten op te rollen, vouw de zijkanten naar binnen en rol verder op.  
10. Serveer met partjes limoen. 


