
Roerbakgroenten 
met zilvervliesrijst  

Hoofdgerecht voor twee volwassenen Voorbereidingstijd: 15 minuten 
 Bereidingstijd: 20 minuten 
 
Ingrediënten 
1 rode ui 
1 teen knoflook
1 stengel lente ui
1 courgette
2 paprika’s 
½ Chinese kool

Bereidingswijze 
• Maak de rode ui en de knoflook schoon. Snij de ui doormidden en snij hem vervolgens 

in kleine blokjes van minder dan 0,5 cm. Snij de knoflook zo klein mogelijk.
• Snij bij de lente-ui een stukje van de boven en onderkant af en haal het buitenste 

‘blad’ eraf en snij de lente-ui in ringen van 0,5 cm. Snij een stukje van de uiteinden 
van de courgette af, snij hem in de lengte doormidden en daarna in stukken van 1 cm. 
Maak de paprika’s schoon en snij in blokjes van 0,5 tot 1 cm. 

• Snij de onderkant van de Chinese kool af. Snij de Chinese kool in de lengte 
doormidden en snij reepjes van 0,5 cm. Maak de champignons schoon en snij in 
plakjes van 0,5 cm.

• Pak een schone snijplank en een schoon mes om de kipfilet mee te snijden. Snij de 
kipfilet in blokjes van 1 tot 2 cm.

• Zet een pan op het vuur en verwarm hierin 1 eetlepel olie. Doe in de koekenpan de 
knoflook en de ui en bak in 2 minuten. Doe hier ook de lente ui, courgette, paprika, 
Chinese kool en de champignons bij.

• Vul een kookpan voor de helft met water en zet deze ook op het vuur, laat het water 
koken (je ziet het borrelen). Doe de rijst in het kokende water en laat het opnieuw 
koken, kook de rijst 10 minuten op laag vuur met de deksel op de pan.

• Zet een koekenpan op het vuur en verwarm hier 1 eetlepel olie in. Doe de kipfilet in de 
koekenpan en bak in 10 minuten gaar (ze zijn bruin van kleur en wit van binnen).

• Schil de gember met een schilmesje en snij in zo klein mogelijke blokjes. Snij het 
groene gedeelte van de peper af en snij de peper in de lengte doormidden. Haal alle 
pitjes eruit. Snij in halve ringetjes van 0,5 cm en doe de peper en de gember bij het 
groentemengsel. Laat 5 minuten mee bakken.

• Giet het water van de rijst af en roer goed door, laat nog even 5-10 minuten staan met 
de deksel op de pan. Scheur als laatste de korianderblaadjes in stukjes en verdeel over 
het wokgerecht.

Benodigdheden 
Snijplank (2x)
Mes (2x) 
Koekenpan of wok (2x)
Kookpan
Spatel
Eetlepel
Vork

2 stuks kipfilet 
2 eetlepels olie
150 gr. zilvervliesrijst 
2 cm gember
1 chilipeper
Koriander



Voedingswaarde per persoon: (volwassenportie)  
 Energie 655 kcal  
 Vet 16 gram  
 Waarvan verzadigd vet 4 gram 
 Koolhydraten 75 gram 
 Vezels 16 gram  
 Eiwit 45 gram 
 Zout  0,26 gram 
 
Portiegroottes 
  

 
1 – 3 jaar  4 – 8 jaar   
    

 
9 – 13 jaar Volwassenen
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