
[Typ hier] 
 

 
 
 
 
 

Aubergine teriyaki bowl 
Hoofdgerecht 2 personen 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 120 g jasmijnrijst  
▪ 1 aubergine, in blokjes 
▪ 2 el plantaardige olie  
▪ 1 wortel, julienne gesneden 
▪ 2 lente/bosuitjes, in stukjes van 3 cm  
▪ 1 teentje knoflook, geplet 
▪ 2 cm gember, fijn geraspt 
▪ 2 el sojasaus 
▪ 1 el basterdsuiker 
▪ 75 g bevroren edamame bonen 
▪ een handvol radijs, in dunne plakjes 
▪ 1 limoen, ½ sap, ½ gesneden 
▪ 2 tl sesamzaadjes, geroosterd 
 

Materiaal: wok 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Doe de rijst in een kleine pan met 240 ml water en een snufje zout.  
2. Breng aan de kook, kook 1 minuut en doe dan de deksel erop, zet het vuur laag en laat 10 minuten koken. 
3. Haal van het vuur en laat nog 10 minuten stomen. 
4. Meng de aubergine blokjes met 1 eetlepel olie in een kom.  
5. Verhit een wok tot hij heet is en bak de aubergine gedurende 5 minuten, regelmatig roerend, tot hij 

verkoold is en zacht begint te worden.  
6. Voeg de wortel, lente-/bosuitjes, knoflook en gember toe en roerbak 2-3 minuten of tot ze zacht zijn.  
7. Klop de sojasaus en suiker samen met 200 ml water, giet het erbij en laat 10-15 minuten zachtjes sudderen 

of tot de aubergine zacht is en de saus is ingekookt. 
8. Blancheer ondertussen de bevroren edamame bonen in een pan met kokend water, laat ze goed uitlekken 

en spoel af onder stromend water tot ze koud zijn.  
9. Giet opnieuw af, doe in een kom met de radijsjes en een beetje kruiden, voeg het sap van een ½ limoen 

toe en meng goed. 
10. Schep de rijst in kommen, bedek met de aubergine en saus, de bonen en radijs, bestrooi met sesamzaadjes 

en serveer met de plakjes limoen om over uit te persen. 
 

 


