
Schnitzel Bowl met sriracha mayonaise

4 personen
30 minuten

Niet echt een recept, omdat het voornamelijk snijwerk
is. Maar deze gezonde schnitzel bowl laat wel zien dat
je alle kanten uit kunt met onze overheerlijke schnitzels!
De ingrediënten hieronder kan je naar hartelust
veranderen en aanpassen natuurlijk. Heerlijk als
avondmaal, maar misschien zelfs nóg beter als lunch
om zo je collega’s jaloers te maken!

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:

■ 4 kipschnitzels

■ 1 bussel radijsjes

■ 1 komkommer

■ 1 mango

■ 2 avocado’s

■ 250 gram sushirijst

■ een 300 gram diepvries edamame boontjes, gepeld

■ zwarte sesamzaadjes

■ gebakken uitjes

■ geroosterde pinda nootjes

■ mayonaise

■ sriracha saus

■ zonnebloemolie

■ bicarbonaat

BEREIDING:

1. Kook de sushirijst zoals aangegeven op de verpakking en laat afkoelen.

2. Voor het bakken van een lekkere schnitzel heb je best wel wat plantaardige olie

nodig. Zo gaat de schnitzel een beetje drijven en kan je hem rustig laten bewegen

door voorzichtig met de pan te schuiven. Zo kunnen de schnitzels mooi ‘souffleren’,

luchtig worden.

3. Neem een grote pan en doe er flink wat zonnebloemolie in. Verwarm op een

middelmatig vuurtje.

4. Bak de kipschnitzels nu mooi aan. Dit doe je door ze regelmatig (voorzichtig) om te

draaien, zo krijgt het korstje de kans niet om te verbanden. Schud af en toe ook

zachtjes met de pan. Reken een kwartiertje in het totaal.
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5. Leg de gebakken schnitzels op een bord met wat keukenpapier. Laat rustig afkoelen.

6. Kook de edamame boontjes zoals aangegeven op de verpakking, ze moeten nog wat

beet hebben. Voeg op voorhand een snuifje bicarbonaat toe aan het kookwater voor

extra fris groene boontjes! Spoel de gare boontjes onder koud water, en laat ze

uitlekken.

7. Voor de sriracha mayonaise: meng beetje bij beetje wat sriracha saus door de

mayonaise. Roer goed en proef tot je de perfecte pikantheid hebt bereikt, dat is bij

iedereen anders natuurlijk! Zet de mayonaise in de koelkast.

8. Nu komt het snijwerk! Neem een aantal kommetjes en potjes om al wat gesneden is

in te doen. De avocado doen we als allerlaatste!

9. Snij de komkommer en de radijsjes in fijne schijfjes, zet apart.

10. Schil en snij de mango in kleine blokjes, en zet apart.

11. Snij ook de afgekoelde kipschnitzels in reepjes en zet ze apart.

12. Begin nu met de bowl(s) te maken. Eerst een laag sushirijst en daarop alle andere

ingrediënten. Probeer ze zo mooi mogelijk te schikken.

13. Als laatste doe je de avocado: snij deze in de lengte doormidden, en draai ze open.

Verwijder met een groot mes de pit door erin te ‘hakken’. Nu heb je normaal 2 mooie

helften. Verwijder voorzichtig de schil en leg de helften met hun platte kant naar

beneden op een propere snijplank. Snij met een héél scherp mesje elke helft nu in de

de lengte in heel dunne schijfjes. Zorg ervoor dat de schuifjes tegen elkaar blijven

liggen. Nu kan je de gesneden helft in één geheel voorzichtig van de plank halen en

open vouwen zoals een waaier. Leg die nu ook mee in de bowl.

14. Werk af met pindanootjes, gebakken uitjes en sesamzaadjes.

15. Serveer met de pittige sriracha mayonaise!

Smakelijk!
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