
 

 
 
 
 
 
 

Rijst bowl met Karaage kip 
Hoofdgerecht 2 personen 

 75 minuten + minimaal 6 uur marineren 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ ½ bosje koriander, grof gehakt 
▪ zonnebloemolie om in te frituren 
▪ 2½ el mayonaise 
▪ 100 g sushi rijst  
▪ 1 el sojasaus  
▪ ½ geroosterde sesamolie 
▪ 1 el boekweit 
▪ 1 maïskolf 
▪ salade laat een handvol achter 
▪ ½ limoen, sap 
▪ 2 eidooiers 
▪ snufje chilivlokken (optioneel) 

INGEMAAKTE DAIKON 
▪ 125 ml rijstazijn  
▪ 35 g basterdsuiker  
▪ ½ tl fijn zeezout  
▪ ½ daikon, geschild en in dunne halve manen gesneden 

KARAAGE KIP 
▪ 150 g kippendijfilet, in stukken van 3 cm gesneden 
▪ 1 tl gember, fijn geraspt 
▪ 1 tl knoflook, fijn geraspt  
▪ ½ el sake  
▪ 1½ el sojasaus  
▪ 1 tl basterdsuiker  
▪ 50 g aardappelzetmeel  
▪ ½ tl kurkuma, gemalen 
 

Materiaal: keukenmachine, keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Doe voor de gemarineerde daikon, de rijstazijn, suiker en 125 ml water in een kleine pan en verwarm zachtjes tot de 

suiker oplost.  
2. Koel helemaal af. 
3. Strooi het zout over de daikon in een vergiet, laat een uur uitlekken en pers het overtollige water eruit. 
4. Giet over de daikon de afgekoelde marinade erover en zet minimaal 6 uur, maar bij voorkeur een nacht in de koelkast. 
5. Doe voor de Karaage kip de kip in een kom en voeg de gember, knoflook, sake, sojasaus en suiker toe.  
6. Dek af en zet minimaal 6 uur in de koelkast, maar bij voorkeur een nacht. 
7. Voeg de koriander toe aan een keukenmachine met 2 eetlepels zonnebloemolie en maal deze tot een puree.  
8. Doe in een kom en schep de mayonaise erdoor. 
9. Was en kook de sushirijst volgens de instructies op de verpakking.  
10. Breng op smaak met de sojasaus en sesamolie en dek af tot hij klaar is om te serveren. 
11. Verhit voor het geroosterde boekweit een scheutje olie in een pan en rooster de boekweit tot aromatisch en 

lichtbruin. 
12. Breng een grote pan met licht gezouten water aan de kook, voeg de maiskolf toe, dek af en laat 5 minuten sudderen of 

tot de korrels gaar zijn.  
13. Giet af, laat iets afkoelen en gebruik een groot scherp mes om de korrels voorzichtig te verwijderen. 
14. Doe het aardappelzetmeel en de gemalen kurkuma op een bord en meng dit door elkaar.  
15. Giet de kip af en wentelde stukjes door de bloem tot ze volledig bedekt zijn.  
16. Vul een pan voor maximaal de helft  met olie en verwarm tot 180ᵒC of tot een blokje brood in 30 seconden bruin is.  
17. Laat voorzichtig een deel van de kip in de olie zakken en bak 4-5 minuten tot ze knapperig en bruin zijn. 
18. Laat uitlekken op keukenpapier en breng op smaak met kruiden.  
19. Herhaal met de overgebleven kip.  
20. Bedruppel de slablaadjes met limoensap.  
21. Voeg voor het serveren een klodder koriandermayo toe aan de bodem van de kom.  
22. Bedek deze met rijst en maak een kleine inkeping in het midden om een eidooier vast te houden.  
23. Top het af met mais, ingelegde daikon, gebakken kip en bestrooi met boekweit, zout en geen snufje chilivlokken. 


