
 

 
 
 

Chinese pepersteak met 
aardappel 
2 personen 

 20 + 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 200 g vastkokende aardappelen  
 200 g biefstuk 
 ½ groene paprika 
 ½ rode paprika 
 1½ cm gember  
 1 teentje knoflook 
 1 lente-ui 
 ½ ui 
 1 el arachideolie 
 voor de steak marinade 
 1 tl light sojasaus 
 1 tl maïzena 
 1 tl rijstwijn of sherry 
 voor de pepersaus 
 2 el sojasaus 
 2 el rijstwijn of sherry 
 1 tl versgemalen zwarte peper 
 1 tl suiker 
 1 tl maïzena 

 

MATERIAAL: wok 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de ingrediënten voor de vleesmarinade in een kleine kom.  
2. Snijd de steak schuin en tegen de vezelrichting in reepjes van 1 cm.  
3. Doe alles in een kommetje met de marinade en hou apart terwijl je de rest van de ingrediënten bereidt. 
4. Pel en snipper de ui.  
5. Pel en hak de knoflook fijn.  
6. Schil de gember en snijd fijn.  
7. Snijd de rode en groene paprika in stukjes.  
8. Snijd het witte deel van de lente-uien fijn (hou het groene gedeelte voor de garnering). 
9. Meng de gember, knoflook en lente-ui in een kom.  
10. Zet apart. 
11. Meng de ingrediënten voor de pepersaus en zet apart. 
12. Schil de aardappelen en kook gaar.  
13. Giet af en laat afkoelen.  
14. Snijd ze in schijfjes. 
15. Verhit 1 eetlepel arachideolie in een wok of grote pan met antiaanbaklaag.  
16. Doe er de gemarineerde runderreepjes bij en laat 30 seconden bakken aan elke kant.  
17. Haal de reepjes eruit met een tang en leg apart op een plaat.  
18. Doe wat verse olie in een pan en laat heet worden.  
19. Kruid de aardappelschijfjes met zout en voeg ze toe aan de pan.  
20. Bak ze krokant (elke kant ongeveer 30 seconden). 
21. Haal de aardappelen uit de pan en zet apart.  
22. Doe opnieuw wat verse olie in de pan, bak de paprika’s en ui een drietal minuten.  
23. Haal ze ook uit de pan en meng alles met de andere ingrediënten, behalve de pepersaus. 
24. Serveer de pepersaus apart bij het mengsel.  


