
 
 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 vietnamese noedelsoep met teriyaki balletjes  
 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
70806 KIPPENBOUILLON KRACHTIG POEDER  1kg 2,5 liter 

61709 KANEELSTOKJES  CEYLON  14x10gr 1 stuk 

13717 LENTE-UITJES    per bos 4 stuks 

 GEMBER VERS 5 cm 

 SUIKER 2 theelepels 

13227 VISSAUS  1ltr 2 theelepels 

 ZOUT 1 theelepel 

60303 STERANIJS 95gr 1 stuk 

11818 MIHOEN BL 1*  350gr  PAD 200-300 gram 

 RODE THAISE CHILIPEPER  

18496 KIKKOMAN SOJASAUS  250gr 2 eetlepels 

15194 TAUGE 200gr 150 gram 

77191 SJALOT BLOK  500gr 60 gram 

60823 VIETNAMESE SAUS  2.7ltr Eigen inzicht 

 Garnering: Koriander, basilicum en limoen  

 

 

Bereidingswijze: 

 Doe de bouillon in een grote pan. 

 Voeg de kaneel, lente uitjes, de gember, de suiker, het zout, de vissaus en de steranijs toe en breng het 
geheel aan de kook.  

 Draai het vuur laag en laat 40 minuten zachtjes koken zodat de smaken erin kunnen trekken.  

 Giet de bouillon door een zeef in een andere pan en proef – voeg eventueel wat Vietnamese saus toe 
als de smaak te flauw is.  

 Bak de Teriyaki gehaktballetjes kort aan in een koekenpan zonder olie of boter. 

 Zet de pan op het vuur, voeg de Teriyaki gehaktballetjes toe en laat het geheel 15 minuten pruttelen.  

 Kook ondertussen de mihoen 2 minuten in een pan kokend water en giet deze af.  

 Spoel af met koud water en laat uitlekken.  

 Giet de sojasaus in een kleine kom en voeg de chilipeper toe.  

 Doe de taugé in een pan met kokend water.  

 Laat het water weer aan de kook komen en kook de taugé 1 minuut. Giet hem af. Spoel hem af met 
koud water en laat hem uitlekken.  

 Verdeel de vermicelli, de sjalotten en de taugé over de soepkommen en giet de bouillon met ballen 
erover.  

 Garneer met koriander, basilicum en een partje limoen.  

 Geef de chili-sojasaus erbij om de soep extra smaak te geven.  

 


