
Wokarang gerechten



Ingrediënten
350 gr kipfilet
1 paprika
1 courgette
1 handvol sperziebonen of peultjes
1 bakje (250 gr.) champignons 
paar roosjes broccoli
een grote handvol verse koriander
1 teentje knoflook (uitgeperst)
1 halve eetlepel fijngesneden gember
1 theelepel sambal (oelek of brandal) (kun 
je weglaten als je niet van pittig eten 
houdt)
2 eetlepels ketjap manis
basmati rijst
2 snufjes zout
(olijf)olie

Optioneel: 1 stengel citroengras en een 
paar citroenblaadjes (Djeroek Peroet) voor 
een echte Thaise smaak. Verkrijgbaar bij de 
toko.

Evt. aanvullende materialen: snijplank, mes, 
schaal en rijstkoker of pan

Wokipang  
(Thaise wokschotel met kip)

Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 30 min.  

Van Annemieke van Dorland

BEREIDINGSWIJZE 
Snijd de kipfilet in grove blokjes, doe ze in de schaal en 
marineer met de sambal en ketjap. Terwijl de kip op smaak 
staat te komen was en snijd je de groenten. 

Was de rijst en zet deze op. Als je een rijstkoker heb volg je 
de instructies daarvan. Als je rijst kookt met een gewone pan 
geldt de vuistregel: 1 kop rijst, 2 koppen water. Voeg een snuf 
zout en een klein scheutje olie toe. Laat het deksel van de pan 
en zet het vuur hoog totdat het water kookt. Dan het vuur laag 
zetten, niet roeren, en na een minuut of 10/15 is de rijst klaar.

Tegelijk met het opzetten van de rijst verhit je een scheutje 
olie in de Wokarang. Voeg de kip toe en roerbak deze kort 
op middelhoog vuur. Doe daarna de kip terug in een schone 
schaal (blijft ie mals).
Giet zonodig nog wat extra olie in de Wokarang en voeg 
knoflook en gember toe. Als je citroengras en citroenblad hebt 
voeg je dit nu ook toe (citroengras in 4 grove stukken snijden, 
citroenblad heel laten. Zijn vooral bedoeld om smaak te geven 
aan je gerecht en zo haal je ze aan het einde weer makkelijk 
uit je eten). Doe nu alle groenten (niet de koriander) in de 
Wokarang en roerbak op middelhoog vuur totdat deze een 
beetje zacht beginnen te worden. Voeg nu ook de kip weer 
toe, een snufje zout, snijd de koriander fijn en doe deze ook 
in de pan. Laat alles op een laag vuur gaar worden. Doe, als 
je hebt, een deksel op de Wokarang (bij ons past het deksel 
van de hapjespan erop). Voeg zonodig een beetje water toe 
om aanbranden te voorkomen. Als het goed is is je gerecht 
tegelijkertijd met de rijst klaar. Eet smakelijk!

Op Smulweb konden bezoekers zich inschrijven 
om mee te doen aan deze receptenwedstrijd.
Uit vele aanmeldingen kwamen 21 winnaars 
uit de bus, die een heerlijk recept mochten 
bedenken voor de Wokarang.

Na een maandje zijn de recepten bij ons 
binnengekomen en wat zaten er lekkere bij!
Wij wensen u veel kookplezier met deze 
heerlijke recepten



Ingrediënten
Ingrediënten Katjang (pinda) saus:
1 grote pot Calvé pindakaas
1 knoflookbol of 3 teentjes
1 mespuntje zout
1 schepje bieslookpoeder of vers
3 schepjes kristalsuiker of klontjes
1 scheut Ketjap Kaki Tiga of Ketjap Manis
1 scheut witte natuurazijn
1 scheut vloeibare boter
1 grote ui
100 cc koud water

Ingrediënten Roerei:
5 eieren
1 scheut vloeibare boter

Ingrediënten Nasi Goreng:
1 Gele paprika
1 Knoflookbol of 3 teentjes
1 Prei
1 Rode uien
1 Scheut Ketjap Kaki Tiga of Ketjap Manis
1 Zakje nasi kruiden
5 Rauwe wortels
150 cc water
2 zakjes wok Zilvervliesrijst
350 gr. kipfilet
Mespuntje zout
Roerei van 5 eieren
1 Kleine spitskool
2 Schepjes kristalsuiker of klontjes

Nasi Goreng met Katjang saus van Creafarm 
Aantal personen: 4 - 6
Bereidingstijd: 45 min.  

Van Annette Hetebrij

BEREIDINGSWIJZE 
Snij de uien en de knoflookbol klein.
Zet de Wokarang op middelmatig vuur en doe hier een scheut 
vloeibare boter in en fruit hier de uien en de knoflook in. 
Voeg hier de bieslook toe en fruit het nog even mee. 
Voeg de gehele inhoud van de pot van de pindakaas toe. 
Roer dit even door.
Voeg nu een scheut ketjap en azijn toe en roer dit goed door. 
Als laatste de suiker en wat koud water toevoegen.
Zet het vuur zachtjes en laat dit nog even vijf minuten warm 
worden. Roer het nogmaals door en giet het over in een 

glazen ovenschaal.
Doe de deksel op de schaal en zet de katjang saus even weg.
Maak de Wokarang met een afwas sopje schoon en droog 
hem goed af zodat je het volgend gerecht kun maken.

Breek de eieren in een kom en kluts ze goed door.
Zet de Wokarang op middelmatig vuur en doe hier
een scheut vloeibare boter in. Giet hier de geklutste eieren in. 
Zet het vuur iets hoger en blijf roeren in het ei, totdat het 
geheel verkruimeld is en los laat van de pan. 
Doe dit ei op een groot plat bord en prak het met een vork 
nog iets na en laat dit afkoelen.Maak de Wokarang met een 
afwas sopje schoon en droog hem goed af, zodat je nu aan de 
Nasi Goreng kunt beginnen. 

Snij alle groenten en het vlees klein.
Zet de Wokarang op middelmatig vuur en doe hier een scheut 
vloeibare boter in en fruit hier de uien en de knoflook in. 
Voeg de gesneden kip toe en roerbak dit gaar. 
Voeg de nasi kruiden toe en de 150 cc water.
Laat dit even mee garen.
Doe alle groenten in de Wokarang en meng dit goed door. 
Voeg na enkele minuten een scheut Ketjap, suiker en wat 
azijn toe. Roer dit met een lepel voorzichtig door en voeg dan 
de rijst toe.Als laatste de afgekoelde roereieren en meng dit 
voorzichtig door. Laat het geheel nog wat warmer worden en 
zet de Ketjang (pinda) saus in een afgedekte ovenschaal nog 
±2 min. in de magnetron. 

Serveer er komkommer, gebakken uitjes en wat kroepoek bij.
Eet smakelijk.



Ingrediënten
16 Grote garnalen (rauw en gepeld)
Potje Kalamata olijven (zonder pit)
Doosje cherry (tros-)tomaatjes - heel
2 à 3 Bosuitjes - grof gesneden
2 Tenen knoflook - grof gesneden
1 à 2 Rode Spaanse pepers (zonder pitjes 
en nerven) – grof gesneden
Paprikapoeder
Handvol verse Basilicumblaadjes – in 
reepjes
250 gr. Penne Rigatte – (net niet) beetgaar 
gekookt
Olijfolie om te bakken
Olijfolie Extra Virgine
Zout en peper naar smaak
Gremolata (mengsel van het geel van 
citroenschil en verse peterselie).
Voor de gremolata, liefst biologische 
(onbespoten) citroenen gebruiken.

Ingrediënten
3 speklapjes    
1 blik mini maïskolfjes    
250gr cherry tomaten    
1 tl suiker     
Handje vol ongezouten cashewnoten  
Een rode punt paprika    
2 eetlepels ketjap manis (zoet)   
2  bananen      
Gemalen kokos naar smaak.
1 mok gele rijst    
2 el olijfolie
Spinaziebladen of basilicum om te garneren

Voor de boemboe kruidenpasta
1 ui
2 teentjes knoflook
1 cm verse gember (djahe)
1 tl gemalen 
korianderzaad (ketoembar)
1 tl gemalen sereh (citroengras)
½ tl gemalen komijn (djinten)
2 tl sambal oelek
Snufje zout

Pasta é Gamba

Indonesische speklapjes  
met bananen, cashewnoten en mini mais

Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 20 min.  

Van Paul van Gogh 

BEREIDINGSWIJZE 
Pasta koken totdat ze nog net niet beetgaar is (pasta wordt 
nog verwarmd), extra virgine olijfolie er doorheen roeren (hoe 
mooier de olie, hoe beter) en wegzetten. Terwijl de pasta 
kookt uitjes knoflook en pepers schoonmaken en snijden. 
Gewone olijfolie verwarmen in de Wokarang. Uitjes, pepers 
en knoflook fruiten. Paprikapoeder, tomaatjes en olijven 
toevoegen. ‘Laten smelten’ tot ze zacht (en zoet) worden. 
Garnalen toevoegen en op hoog vuur bakken tot ze roze zijn 
(voortdurend omscheppen). Pasta toevoegen en verwarmen 
(regelmatig omscheppen). Basilicum en zout en peper 

toevoegen. Serveren en garneren met de gremolata en een 
blaadje basilicum.

Aantal personen: 3
Bereidingstijd: 40 min.  

Van Joriene van der Kolk

BEREIDINGSWIJZE 
Snij de ui klein en meng samen met de knoflook, gember, 
korianderzaad, sereh, komijn en sambal in een vijzel (kan evt. 
ook in een keuken machine) tot een gladde pasta. (boemboe). 
Snij de cherrytomaatjes door midden en bestrooi met suiker. 
Snij de paprika, bananen en minimais in stukjes. Hak de 
cashewnoten doormidden. Snij de speklappen in reepjes.  
Zet water op voor de rijst.  Verhit olie in de wokarang en 
bak de boemboe 1 á 2 minuten  op middelhoog vuur tot de 
geuren goed vrijkomen. Voeg de reepjes spek toe aan de 
boemboe. Bak nog 8 minuten op middelhoog vuur en voeg 
de ketjap manis toe. Nog 2 minuten bakken en de kokos 
toevoegen. Kook de rijst zoals aangegeven op de verpakking.  
Bak ondertussen de cashewnoten, mais en de paprika in een 
koekenpan. Voeg na 3-4 minuten de cherrytomaatjes en 
stukjes banaan toe en bak een minuut mee.  Garneer met een 
blaadje spinazie of basilicum.



Ingrediënten
kabeljauwfilet 400-500 gram
3 uien
1 limoen
1 teentje knoflook
1 pakje kokosmelk 250ml
1 rood spaans pepertje
500 gram gewassen verse spinazie
(gedroogde) koriander
olijfolie en zout.

Aanvullende materialen: Wokarang, houten 
spatel en grote braadpan

Note: Dit recept heb ik gekregen 
van een Thais huisgenootje toen ik 
voor mijn stage in Australië zat. In dit 
studentenhuis woonde ik samen met 40 
andere studenten van allemaal andere 
nationaliteiten, met natuurlijk allemaal hun 
eigen kookculturen. Het enige wat daar 
ontbrak was een Wokarang!

Thaise vis
Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 15 min.  

Van Julius Kik

BEREIDINGSWIJZE 
Pak de Wokarang en doe er een scheutje olie in op een 
gematigd vuur. Snij de ui in stukken,  haal de uiringen los van 
elkaar en doe deze in de Wokarang op een matig vuurtje. 
Geef het 5 minuten om zacht te worden, roer deze af en 
toe om. Snijd ondertussen de vis in blokken, ongeveer 3 
bij 3 centimeter. Pers de limoen uit. Verwijder de pitjes en 
de zaadlijsten van de rode peper. Snij de rode peper naar 
voorkeur. Hoe kleiner de stukken hoe scherper de smaak.

Pak de grote braadpan en schep 1/3 van de ui hierin over. Zet 

dit op een laag vuur met een beetje olie. Doe de vis bij de 
resterende ui in de Wokarang, heel voorzichtig omroeren af en 
toe zodat de blokken heel blijven. Pers een teentje knoflook  
hierboven uit. Doe de rode peperstukjes bij de vis. Gooi 1/3 
van de spinazie in de braadpan bij de ui, eventueel nog wat 
olie bijvoegen en omscheppen. Schep de vis met de peper 
om.  Doe het tweede deel van de spinazie in de braadpan en 
schep om. Giet de kokosmelk bij de vis. Doe het laatste deel 
van de spinazie in de braadpan en schep om, doe de pit uit. 

Als de kokosmelk kookt, doe het limoensap erbij en zet dan 
het vuur uit. Laat beide pannen nog enkele minuten staan 
zodat de warmte nog even doortrekt. Strooi koriander over de 
vis,  ±2 eetlepels, roer voorzichtig. En maak het visgerecht af 
met snufje zout. Combineert goed met rijst. Eet smakelijk!

Ingrediënten
1 zak noedels 
1 zak Chinese roerbakgroente á 300 gram 
1 pakje surimisticks 
1 klein bakje taugé
40 ml. Zoetzure woksaus (conimex) 
Evt. kroepoek 

Noedels met surimisticks
Voor 4 personen

Van  Joep en Gre Geurts 

BEREIDINGSWIJZE
De noedels koken zie verpakking 
2 eetlepels olie verhitten in de pan , groente erin 
en 2 min. Wokken  De woksaus er overheen en nog 2 
min wokken.  De surimisticks in kleine stukjes knippen en 
toevoegen . De noedels er door roeren , en daarna de touge 
erbij.  Als het geheel door en door warm is serveren. 
Lekker met kroepoek erbij.



Ingrediënten
450 gr. lams- of rundergehakt
250 gr. doperwten
2 tomaten (in blokjes)
1 ui (in halve ringen)
een grote handvol verse koriander
1 teentje knoflook (uitgeperst)
1 halve eetlepel fijngesneden gember
1 theelepel komijnzaadjes
2 a 3 kleine rode chilipepers in smalle 
ringetjes (hoe kleiner hoe pittiger) (kun je 
weglaten als je niet van pittig houdt)
basmati rijst
2 snufjes zout
peper
(olijf)olie

Evt. aanvullende materialen: snijplank, mes 
en rijstkoker of pan

Ohm Wokarang Ohm  
(gehakt op Indiase wijze)

Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 30 min.  

Van Annemieke van Dorland

BEREIDINGSWIJZE 
Verhit een scheutje olie in de Wokarang en fruit de ui hierin 
tot deze zacht en glazig wordt. Voeg vervolgens knoflook, 
gember, komijn, chilipeper en roerbak kort op middelhoog 
vuur. Bak hierin de gehakt rul. Voeg de doperwten en blokjes 
tomaat toe, snijd de koriander fijn en doe deze ook in de pan. 
Voeg zout en peper naar smaak toe en laat alles op een laag 
vuur gaar worden. Doe, als je hebt, een deksel op de Wokarang 
(bij ons past het deksel van de hapjespan erop). Voeg zonodig 
een beetje water toe om aanbranden te voorkomen.

Was intussen ook de rijst (terwijl je gehakt rul bakt) en zet 
deze op. Als je een rijstkoker heb volg je de instructies 
daarvan. Als je rijst kookt met een gewone pan geldt de 
vuistregel: 1 kop rijst, 2 koppen water. Voeg een snuf zout 
en een klein scheutje olie toe. Laat het deksel van de pan 
en zet het vuur hoog totdat het water kookt. Dan het vuur 
laag zetten, niet roeren, en na een minuut of 10/15 is de rijst 
klaar.  Als het goed is is je gerecht tegelijkertijd met de rijst 
klaar. Eet smakelijk!

Ingrediënten
1/2 flesje Go-Tan Wok Essentials Teriyaki 
3 el zoete sojasaus 
1 dunne komkommer 
6 zoute haringen 
1 kleine struik Paksoi 
2 gesnipperde uien 
1/2 el  gehakte gember 
1 theelepel Wasabi-pasta 
2 fijngehakte lente-uitjes 
1/2 eetlepel sesamzaad 
1 el Wok Olie

Gewokte Zoute Haring
Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 15 min.  

Van  Marianne van der Maarel

BEREIDINGSWIJZE
Paksoi schoonmaken en wassen. Witte nerven in blokjes 
snijden. Groene blad in repen snijden. 
Komkommer wassen en in de lengte in 4 repen snijden. 
Zaadjes en vocht wegsnijden en de stukken komkommer in 
reepjes van 1 cm breed snijden. Wok Olie verhitten in de wok 
en uien er ca 4 minuten in roerbakken. Blokjes paksoinerf 
en komkommer erbij doen en nog 1 minuut wokken. Wok 
Essentials, sojasaus, wasabi-pasta en gember toevoegen en 

alles 3 minuten goed doorbakken. Haring en paksoibladrepen 
erbij doen en alles goed doorwarmen. In een schaal scheppen 
en er de lente-uitjes en sesamzaadjes  er over strooien. 
Serveer er bv witte rijst of noedels  bij.



Ingrediënten
4 á 5 grote vleestomaten
½ á 1 komkommer
5 grote uien
4 lente uitjes
1 (of twee) teentjes knoflook
1/2 verse ananas (blik mag ook!)
300 gram gepelde garnalen (± 75 gr pp. 
mét staart! Vers uit het vriesvak)
Thaise vissaus
Citroensap
Suiker
Tomaten ketchup
*Lekker met rijst of noedels* 

Evt. aanvullende materialen: BK Wokarang, 
Plastic omscheplepel, Snijmesje, 
Snijplank

Sweet and sour
Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 20 min.  

Van Bianca Rek 

BEREIDINGSWIJZE 
Aan de slag! Laat de garnaaltjes ontdooien. Snij de groeten in 
hapklare partjes. Snij de groenten niet te fijn. 
*In de tussentijd kan het water voor de rijst alvast aan de kook 
gebracht worden*

Verwarm de Wokarang op hoog vuur. Verwarm een scheut 
olie in de pan.
  
Verhit de stukjes ui ongeveer 1 minuut op hoog vuur. Zet het 
vuur iets zachter en voeg de fijn gesneden knoflook aan de 

uien toe. Roer dit goed door. 
U kunt nu de in reepjes gesneden komkommer en in partjes 
gesneden tomaat in de pan doen.Voeg een flinke scheut 
Thaise vissaus toe aan het mengsel ± 6 eetlepels
Voeg een zelfde hoeveelheid citroensap toe . 3 flinke 
theelepels suiker, ongeveer 5 eetlepels ketchup en een klein 
scheutje water
*gebruik geen zout, de vissaus is zout genoeg*
 
Voeg de garnaaltjes en ananas toe aan het mengsel .
Laat dit nog ±2 minuten op een laag vuurtje staan. 
In iedere keuken geldt: ‘Maak naar smaak’ dus even proeven is 
belangrijk! 
Voeg bij het opdienen een fijn gesneden lente uitje toe en 
smullen maar……….. 
*in de tussentijd is er tijd om de rijst in 8 minuten in ruim 
water te koken, laat deze wel nog even droogstomen voor hij 
opgediend word* 



Ingrediënten
Oosterse kip: 
300 gram Kipfilet in blokjes
1 ui in dunne reepjes
1 chillipeper in ringetjes
1 gele paprika in reepjes
100 gram gesneden prei
50 gram wortel in blokjes
50 gram chinese kool
75 gram tauge
olijfolie 
1 eetlepel ketjap manis
2 eetlepels soya saus

Saffraan Pilav: 
Water
Olijfolie
Roomboter
Tosya Rijst
Paar slierten saffraan
1 theelepel zout

Da’s pas fusion 
(Oosterse kip met pittige groenten geserveerd met Turkse saffraan-pilav)

Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 20 min.  

Van Christian Schouten 

BEREIDINGSWIJZE 
Oosterse kip: 
Verhit de wokarang goed en doe er een scheutje olie bij.  
Doe de gesneden ui in de pan en wok deze voor ca. 1 minuut 
op hoog vuur. 
Doe de blokjes kip in de pan en schep het goed door.  
Doe de chillipeper ringetjes in de pan.  
Doe de rest van de groeten in de pan behalve de tauge. Deze 
gaat er als laatste in en wok het geheel kort.  
Doe de tauge in de wokarang en schep  2 keer om.  Blus het 
geheel af met een beetje ketjap manis en soya-saus of serveer 

het laatste apart. (Indien het voor sommige mensen een te 
uitgesproken smaak heeft) 
 
Zet het vuur uit.  

Saffraan-pilav:
 
Neem iets waarmee je de hoeveelheid rijst kan bepalen. 
Bijvoorbeeld een mok of een kom. Je vehouding is 1:2, voor 
elke maat rijst doe je 2 x zoveel water er straks bij. Ik gebruik 
zelf een grote mok. Daar doe ik de rijst in om af te meten.   
Was de rijst goed onder stromend water en laat het uitlekken.  
Doe een scheutje olijfolie gecombineerd met 1 theelepel 
roomboter in een pannetje en laat deze heet worden.  
Doe de rijst in de pan en schep het geheel een aantal keer 
om. (N.B De rijst moet je goed aanbakken maar niet aan laten 
bakken) 
Je moet nu het water bij de rijst doen. Vul de mok  (hetgeen 
dat je hebt gebruikt om de rijst af te meten) met kokend water. 
Doe hier een een paar saffraandraadjes bij.  En doe het geheel 
in de pan met rijst. Doe hier nog 1 extra mok (of kom) kokend 
water bij. De verhouding is immers 1:2.  
Laat het even kort koken en doe de deksel op de pan.  
Laat het voor ca. 15 minuten op zacht vuur doorkoken en zet 
vervolgens het vuur uit wanneer al het water is verdampt.  
Het is het handigste om eerst de pilav de maken en daarna 
pas te wokken. De bereiding van de rijst duurt langer en zo 
blijven tijdens het korte wokken alle smaken en vitaminen 
goed bewaard. Het resultaat: heerlijk geurende rijst met malse 
kip met knapperige groenten.  
 
Eet smakelijk!



Ingrediënten
1 varkenshaasje van ca. 250 gram
2 eetlepels sojasaus
1 eetlepel medium dry sherry
1 theelepel geraspte verse gember
1 eetlepel hoisinsaus
1 theelpele maizena
1 rode paprika
1 dunne prei
3 eetlepels olie
12 pitloze witte druiven
1 eetlepel fijngeknipte verse koriander

Oosters roergebakken Varkenshaasje met druiven
Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 25 min.  

Van Marianne van der Maarel

BEREIDINGSWIJZE 
Snijd het varkenshaasje in dunne plakjes.
Roer de sojasaus, de sherry, de gember, de hoisinsaus en de 
maïzena tot een sausje. Schep het vlees erdoor en laat 10 
minuten staan.
Maak de paprika en de prei schoon, snijd de paprika in ruitjes 
en de prei in dunne ringen.
 
Verhit de olie in de BK Wokarang. Bak het vlees op hoog vuur 
in ca. 1 minuut al omscheppend bruin. Voeg de paprika, de 
prei en de druiven toe

Bak de groente in ca. 4 minuten al omscheppend bruin, 
voeg eventueel een scheutje water toe. Schep als laatste de 
koriander erdoor
Lekker met basmatirijst en eventueel een frisse salade.

Ingrediënten
300 Gram kipfilet in blokjes.
3 Wortels in blokjes of 1 winterwortel.
1 Zoete puntpaprika in blokjes.
3 Lente uitjes in ringetjes.
1 Rode peper zonder zaadjes in kleine 
ringetjes of 1 theelepel sambal.2 Kleine 
trostomaatjes in blokjes.   
2 Grote tenen knoflook geperst.                               
  
1 Theelepel versgeraspte gember.
Flinke scheut ketjap manis.
Peper en zout naar smaak.
1 Bakje boemboe voor Ajam Bali
200 cc water.
Olie om in te wokken.

Extra benodigdheden
Wokarang
Knoflookpers
Keukenmes
houten spate
snijplank 
raspje voor de verse gember,

MOMO’s  HEERLIJKHEID
Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 40 min.  

Van  Monique Berkhuizen

BEREIDINGSWIJZE
Kip om en om even in de wokarang nog niet helemaal gaar, uit 
de pan nemen en apart in bakje afgedekt met alufolie.
De groentes in de wokarang doen en knapperig bakken  als 
laatste de soja en boemboe (de boemboe aanmaken met de 
200 cc water) toevoegen.
Alles een beetje laten indikken en daarna de kip weer 
toevoegen, laat het geheel nog 5 minuutjes zachtjes pruttelen 
en breng op smaak met zout en peper.
Lekker met Mie, Rijst of gebakken aardappeltjes.
Eet smakelijk.



Ingrediënten
Voor de gevulde paprika:
4 paprikas
300 gram verse spinazie
250 gram champignons
2 uien
5 eetlepels tomatenpureé
1 theelepel gemalen komijnzaad
1 theelepel chillipoeder
3 eieren
Geraspte jonge kaas
Wokolie
Peper en zout

Voor de citroen-knoflook noodles en kip:
2 kipfilets 
2 teentjes knoflook geperst
Citroenschil en citroensap
4 kleine lenteuien
4 nestjes noodles 
Peper en zout
Handje peterselie
Wokolie

Benodigdheden:
Wokarang
Oven
Rasp
Ovenschaal

Gevulde paprika 
met citroen-knoflook noodles en kip

Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 60 min.  

Van Stephenie Dorenbos

BEREIDINGSWIJZE
De gevulde paprika:
Warm de oven voor op 200 graden (hetelucht). Was de spinazie 
en laat deze uitlekken. Snijdt de kapjes van de paprika en 
bewaar deze voor de garnering. Hol de paprikas uit en smeer 
licht in met wokolie aan de binnenkant. Snijdt de champignons 
in plakjes en snipper de 2 uien. Doe 2 eetlepels wokolie in de 
wok en fruit de uien totdat ze net verkleuren.
Voeg de champignons toe en bak deze ongeveer 2 minuten 
mee. Voeg de spinazie in delen toe. Doe de tomatenpureé erbij 
als de spinazie bijna geslonken is en voeg de komijnzaad en 
chillipoeder toe. Voeg de komijnzaad en de chillipoeder toe en 
roer goed door. Breng op smaak met peper en zout.
Kluts 3 eieren los in een kom en doe hier het groentenmengsel 
bij en roer dit goed door. Verdeel het mengsel over de 4 
paprikas en strooi hier wat geraspte kaas bovenop.
Zet de 4 paprikas in een ovenschaal voor 30 minuten in de 
oven.

De citroen-knoflook noodles en kip:
Als de paprikas in de oven staan kunnen de noodles gekookt 
worden volgens verpakking tot ze beetgaar zijn (ongeveer 
8 minuten in kokend water met zout en olie).Snijdt terwijl 
de noodles koken de lenteuiten in ringen en de kip in grove 
stukken. Doe een scheut wokolie in de wok als de paprikas nog 

10 minuten in de oven moeten. Wok de kipstukken totdat ze 
net aan gaar zijn (ongeveer 5 minuten). Strooi wat peper en 
zout over de kip en schep de kip om
Voeg de lenteui en de 2 geperste teentjes knoflook toe
Voeg rasp van 1 citroen en het sap van een halve citroen toe 
Doe de afgegoten noodles erbij en voeg als laatste nog een 
handje gesneden peterselie toe. Schep het nog een keer goed 
om 

Schep voorzichtig de paprika uit de ovenschaal en zet deze op 
een bord. Leg het kapje van de paprika er schuin tegen op en 
leg de noodles met kip naast de paprika. Eet smakelijk!



Ingrediënten
Zak diepvries haricots verts van bonduelle
1 grote ui
1,5 eetlepel olie
1 flinke eetlepel sambal
1 theelepel laos
2 theelepels knoflook (potje)
1 eetlepel suiker
1 runderbouillonblokje
2 ijsblokjes kokosmelk (pakje zelf 
ingevroren)
1 hand geraspte kokos
1,5 theelepel gember (potje)
Kopje water

Sambal Boontjes
Aantal personen: 2
Bereidingstijd: 20 min.  

Van Sandy Stundebeek

BEREIDINGSWIJZE 
Snipper de ui en bak het glazig in de olie
Voeg de sambal, laos, knoflook, suiker en gember toe. Schep 
dit goed door elkaar.
Voeg dan het kopje water en het bouillonblokje toe. Doe de 
boontjes erbij en laat het onder regelmatig omscheppen goed 
intrekken totdat de boontjes beetgaar zijn. 
Voeg de klontjes kokosmelk toe en de hand kokos. Laat het 
hierna nog 10 minuten opstaan. Serveren met rijst. 

Ingrediënten
250 gram ( diepvries) gamba’s
Zak van 400 gr thaise wokmix
2 tenen knoflook
Oestersaus
Rode peper 
Peper/zout/olijfolie
225 gr ( basmati) rijst

Benodigdheden :
Een BK Wokarang
Kunststof spatel
Ruime pan
Scherp mesje
knoflookpersje

Thaise  gamba’s  uit  de  wokarang
Aantal personen: 2
Bereidingstijd: 20 min.  

Van Carla van den Elsen

BEREIDINGSWIJZE
Zet een pan op met ruim water en breng dit aan de kook, voeg 
de rijst toe met snufje zout en laat zachtjes koken onder af 
en toe roeren. Na 10 minuten afgieten door een zeef en laten 
uitlekken.

Verhit een klein scheutje olijfolie in de wokarang en roerbak de 
groente  even om en om.
Voeg de garnalen toe, de in ringetjes gesneden rode peper, de 
geperste knoflook, snuf zout en wat gemalen peper, met de 
spatel omscheppen via de verhoogde rand.
Voeg na 2-3 minuten een flinke scheut oestersaus toe en 
roerbak dit mee.
Laat het geheel  nog een paar minuten zachtjes bakken, de 
garnalen zijn snel gaar en de groente mag nog iets knapperig 
blijven .
Roer de rijst om met een vork.
Serveer de garnalenschotel met de witte rijst, wat zoetzuur en 
evt wat kroepoek.
Eet smakelijk!



Ingrediënten
250 gram kippengehakt
1 rode ui, gesnipperd
1 rode chilipeper, fijngesneden
250 gram spinazie
100 gram sojascheuten
100 gram ongekookte rijst (of een restje 
gekookte rijst)
100 gram mozzarella, in blokjes
paprikapoeder
gemalen komijn
gemalen koriander
peper en zout
2 tortilla wraps
arachide-olie
eventueel verse koriander, ter garnering
eventueel chilisaus, naar smaak

Aanvullende materialen:
snijplank
mes
kookpot (tenzij je een restje gekookte rijst 
gebruikt)
oven, magnetron of pan (om de tortilla’s in 
te verwarmen)
kommetje om de wraps in te vormen

Wrap met kippengehakt, spinazie en mozarella
Aantal personen: 2
Bereidingstijd: 30 min.  

Van Els Popeye

BEREIDINGSWIJZE 
Kook de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking en zet 
even opzij.

Verhit twee eetlepels arachide-olie in de Wokarang. Voeg dan 
de rode ui toe en roerbak tot de ui glazig is.

Voeg het kippengehakt toe en bak het rul. Breng op smaak 
met paprikapoeder, komijn, koriander en peper en zout. 
Doe er dan de rode chilipeper en de sojascheuten bij en 
roerbak zo’n drie minuten. 

Voeg dan de spinazie toe en schudt de Wokarang tot 
de spinazie geslonken is. Doe er de rijst bij en laat goed 
doorwarmen 
terwijl je blijft opschudden.

Plaats de tortilla’s in de oven en warm ze op volgens de 
aanwijzingen op de verpakking (dit kan uiteraard ook in de 
magnetron of in een pan).
Als ze warm zijn, plaats je ze in een kommetje, zodat je een 
mooie komvorm kan maken van de tortilla.

Doe als laatste de mozzarella in de Wokarang en schudt nog 
even op.
Vul de tortilla-kommetjes met het mengsel en werk af met 
verse koriander en/of chilisaus.



Ingrediënten
voor de sambalballen;
300 half om half gehakt,
1 tl zout,
1 tl cayennepeper
3 eetl Worchestersaus,
2 tl sambal brandal,
1 eetl sesamzaad,
zonnebloemolie om in te bakken,

voor de wokgroenten;
1 ui,
1 teentje knoflook,
1 kleine rode paprika,
1 stronkje broccoli
200 gr champignons
3 eetl ketjap
2 tl sambal brandal
Woknoedels voor 2 personen
sesamzaadjes om te garneren

Benodigdheden;
de BK Wokarang,
grote kookpan,
snijplank,
scherp mes

Ingrediënten
300 gram pasta
200 gram gerookte kalkoenreepjes (AH)
1 courgette
2 rode uien
2 theelepels groene pesto
1 bakje champignons
1 bakje creme fraiche
1 pakje Danablu
Italiaanse kruiden en vers gemalen peper

Voorbereiding
Water aan de kook brengen
Ui snijden (niet te fijn)
Courgette in kwartstukjes snijden
Champignons in kwartjes snijden
Danablu in stukken snijden, zodat het 
sneller smelt

Samballicious Noodles

Pasta met gerookte kalkoenreepjes en blauwe kaassaus

Aantal personen: 2
Bereidingstijd: 20 min.  

Van Marja Philipse

BEREIDINGSWIJZE 
Verhit de wokarang voor en breng een grote pan met water 
aan de kook.
Meng het gehakt met het zout, peper, worchestersaus, sambal 
en het sesamzaad en maak er circa 30 kleine balletjes van ter 
grootte van een flinke druif.
Snijd de ui, knoflook, paprika en champignons klein en breek/
snijd de broccoli in kleine roosjes.
Doe een scheutje zonnebloemolie in de Wokarang en wok 
de sambalballetjes in 2 min rondom bruin. Voeg dan alle 
gesneden groenten toe en wok alles op hoog vuur in 5 min 

gaar.
Kook ondertussen de woknoedels volgens de verpakking gaar 
in water met een flinke snuf zout. Zet het vuur lager van de 
Wokarang, voeg de ketjap en sambal toe en wok het goed 
door de groenten en sambalballen heen. Voeg dan de noedels 
toe en wok deze ook lekker door de sambalballen, groenten 
en saus heen. Verdeel het over 2 borden, garneer met wat 
sesamzaadjes en smullen maar!!

Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 15 min.  

Van Sandra Claasen

BEREIDINGSWIJZE 
Doe de pasta in de pan met kokend water en houd de kooktijd 
op de verpakking aan.
Doe een beetje (zongedroogde tomaten) olijfolie in de wok 
en bak de kalkoenreepjes kort aan (3 min). Doe de ui er bij tot 
ze glazig zijn en voeg dan de champignons toe. Na 2 minuten 
de courgette toevoegen. Als dit goed warm begint te worden 
voeg je de creme fraiche en de danablu er door. Blijf dit goed 
door roeren tot alles goed gemengd is en voeg dan de kruiden 
en de pesto er door. Je kunt de saus op de pasta serveren, 
maar je kunt de pasta er ook lekker doorheen scheppen, zodat 
het goed mengt met elkaar



Ingrediënten
200 gram rijst
400 gram chinese roerbakgroenten (of zelf 
groenten snijden)
250 gram gerookte kipfilet in blokjes
2/3 zakje nassiekruiden van Conimex
scheutje olijfolie

Roerbakrijst met gerookte kip
Aantal personen: 2
Bereidingstijd: 15 min.  

Van Marij Gerats

BEREIDINGSWIJZE 
Kook de rijst gaar (als je 200 gram toverrijst gebruikt met 350 
ml water hoef je niet af te gieten) en laat deze afkoelen.
Verhit de olie in de Wokarang en roerbak de groente snel 
beetgaar. Voeg de rijst, kip en nassiekruiden toe en verhit het 
geheel.
 
Wij eten dit als we weinig tijd hebben om te koken. De rijst 
kook ik dan de dag van tevoren.Binnen 15 minuten staat er 
een lekkere snelle gezonde maaltijd op tafel. Kan ook prima 
met zilvervliesrijst.

Voor de visliefhebber is gerookte makreel in blokjes in plaats 
van kip een aanrader.

Ingrediënten
200 gr geschilde asperge 
in stukjes van 2 cm gesneden
1 kleine rode ui gesnippert 
10 reuzengarnalen 
theelepel bouillon poeder 
klein scheutje ketjap 

Asperge met reuzengarnalen 

Voor 2 personen 

Van  Joep en Gre Geurts 

BEREIDINGSWIJZE 
Een klein beetje olie in de Wokarang.
De asperge wokken in de pan na tot ze licht beginnen te 
verkleuren, Daarna de gesnipperde ui toevoegen met de 
bouillonpoeder goed om werpen in de Wokarang. Daarna het 
reuzengarnalen er bij en om schudden tot de reuzengarnalen 
gaar zijn. Dan een scheutje ketjap er over en goed om 
schudden en de Wokarang van het vuur. 
En klaar is de heerlijke hap.



Ingrediënten
100 g shiitake
10 g koriander
125 g noedels
1 rode paprika
½ courgette
12 gepelde grote tijgergarnalen
½ Chinese knoflook
100 ml Teriyaki woksaus
(Wok) olie
Zout
Chilipeper

Benodigde materialen
BK Wokarang
Soeppan
Knoflookpers
Halve maan mes (of ander scherp niet 
gekarteld mes)
Aardappelmesje
Houten of plastic spatel
Vergiet
Snijplank

Samballicious Noodles
Aantal personen: 2
Bereidingstijd: 20 min.  

Van Marja Philipse

BEREIDINGSWIJZE 
Voorbereiding
Pers de gepelde Chinese knoflook of snij deze in in kleine 
stukjes. Was en snijd vervolgens de paprika, de shiitake en de 
courgette in stukjes. Voor het snijden van de koriander is een 
halve maan mes erg handig. Dit kan natuurlijk ook met een 
ander scherp ongekarteld mes. 

Verhit de Wokarang op hoog vuur en giet een beetje wok 
olie in de pan, totdat de olie goed heet is. Voeg de geperste 
knoflook toe en laat deze in de olie fruiten.

Voeg vervolgens de gepelde garnalen toe en bak deze circa 
2 minuten, terwijl je ze met behulp van de spatel richting 
het hoogste punt van de Wokarang duwt. Op deze manier 
vallen ze omgekeerd terug en worden ze goed gebakken aan 
verschillende kanten.
Leg de garnalen op een bord en voeg de gesneden groenten 
bij de olie en knoflook die nog in de Wokarang zat. Af en toe 
roeren. Breng ondertussen een halve pan water aan de kook. 
Voeg de noedels toe als het water kookt. De noedels zijn na 
ongeveer 2 minuten klaar. Als de courgette schijfjes zacht zijn 
geworden, voeg je de garnalen, de teriyaki saus, de koriander 
en de noedels toe. Af en toe roeren, totdat alles is opgewarmd.  
Nu kan je het gerecht serveren. Eet smakelijk!

Ingrediënten
300 gram inktvis
3 tenen knoflook(fijn gesneden)
2 eetlepels ketjap manis 
klontje boter
snufje zout (niet te veel want de ketjap is al 
zout)
peper (naar smaak)
100 ml water (lauw)

Benodigdheden: BK Wokarang, houten 
lepel 

Gewokte inktvis
Aantal personen: 2
Bereidingstijd: 10 min.  

Van Raymond van Beek

BEREIDINGSWIJZE 
Maak de inktvis schoon of laat dit uw visboer doen.
Smelt de boter in de Wokarang, voeg inktvis, knoflook, ketjap 
toe.Wok dit ongeveer 1 minuut en blus af met het water.
Laat dit nog ongeveer 5 minuten (afhankelijk van de grootte 
van de inktvis) sudderen in de Wokarang.

Serveren met bami met gebakken ei en sambal




