
 
 
 
 
 

 
 

Sinaasappelwok met kip en pompoen 
2 personen 

  30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
voor de saus 

 2 cm gember  
 3 el sojasaus 
 1 el rijstazijn 
 1 tl sambal oelek 
 240 ml sinaasappelsap 
 1 tl maiszetmeel   

voor de kip 
 1 fles pompoen 
 1 bos groene asperges 
 1 rode paprika 
 5 lente-uien 
 2 cm gember 
 1 sinaasappel 
 4 kippendijen, zonder bot  
 2 el gebakken uitjes 

 

MATERIAAL: wok 
 

ZO MAAK JE HET: 
Sinaasappelwoksaus: 

1. Schil en rasp de gember.  
2. Breng de gember samen met de sojasaus, rijstazijn, sambal en sinaasappelsap aan de kook. 
3. Laat circa 1 minuut koken op zacht vuur. 
4. Leng het maiszetmeel aan met een beetje water en bind de saus tot deze iets stroperig is.  

Kip-wok: 
5. Breng een pan met water en zout aan de kook.  
6. Schil en halveer de pompoen en verwijder de zaadlijsten.  
7. Snijd in gelijke blokjes van circa 2 bij 2 cm.  
8. Kook de pompoen circa 4 minuten.  
9. Haal uit het water en laat uitdampen. 
10. Snijd de harde kontjes van de asperges en snijd de asperges schuin doormidden. 
11. Halveer de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd in blokjes net zo groot als de pompoen. 
12. Snijd lente-ui in ringen en schil en rasp de gember.  
13. Rasp de sinaasappel.  
14. Pel de schil er vanaf en snijd de sinaasappel in partjes.  
15. Snijd de kippendijen in gelijke blokjes net zo groot als de pompoen.  
16. Verhit een scheutje zonnebloemolie in de wok.  
17. Wok de kip circa 5 minuten tot deze goudbruin en gaar is.  
18. Haal de kip uit de wok.  
19. Wok de asperges 1 minuut en voeg de pompoen, gemberrasp, sinaasappelrasp, paprika en lente-ui toe en wok 

circa 3 minuten.  
20. Voeg de kip toe en wok kort mee.  
21. Giet de sinaasappelwoksaus met de sinaasappelpartjes over de wokschotel en meng goed door.  
22. Bestrooi de sinaasappelwok met gebakken uitjes. 
 

TIP: Serveer met witte rijst. 


