
Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Poke bowl kip  

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
70570/(70572) Sushi rijst 2 kilo 

18577 Sushi azijn 200 gram 

18578 Fried wakadori 600 gram 

13703 Komkommer 500 gram 

16935 Mango chutney 500 gram 

70556 Edamame boontjes 500 gram 

13719 Wortelstift 500 gram 

70555 Furikake 30 gram 

14182 Sesamzaadjes 30 gram 

70257 Roasted sesam dressing 300 ml 

18486 Kewpie mayonaise 200 ml 

 
 

Bereidingswijze: 

- Leg 1 kg sushirijst in een warmtebestendige gastronormbak en doe hier 1,4 liter water bij met 
een snufje zout.  

- Zet deze in de voorverwarmde oven op 100˚ʗ stoom gedurende 24 minuten. 

- Haal de sushi uit de oven en roer het even los. Meng de sushi azijn door de rijst en breng 
eventueel op smaak met zout. Dek dit af met kleeffolie. Laat afkoelen in de koeling.  

- Snijd de komkommer in dunne plakjes en leg deze in een waterdichte bak. 

- Breng 1 deel water, 1 deel sushiazijn en 1 deel kristalsuiker aan de kook. 

- Giet hier de helft van over de wortelstift heen en laat dit afkoelen. de andere helft van het zoet 
zuur laat je in de koeling afkoelen, deze giet je dan vervolgens (koud) op de komkommer 
plakjes. 

- Snijd de wakadori in mooie plakjes.  

- Bouw de poke bowl nu op. Leg de sushi rijst onder in de bowl. Portioneer hier de 
komkommer, wortelstift, mangochutney en de edamame boontjes op. Boven op leg je de Fried 
wakadori. 

- Maak de poke bowl af door er wat roasted sesamdressing overheen te doen een 3 toefjes 
kewpie mayonaise.  

- Strooi als laatste wat Furikake en sesamzaadjes over de poke bowl. 
 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Poke bowl zalm  

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
70570/70572 Sushi rijst 2 kg gekookt 

18577 Sushi azijn 150 ml  

13651 
13637/13036 

Verse zalm  
Gerookte zalm plakjes gerookte zalm snippers 

500 gram 

13703 Komkommer 1 stuks 

16935/13631 Mango chutney of verse mango 500 gram 

70556 Edamame boontjes 300 gram 

13719 Wortelstift 300 gram 

70555 Furikake 30 gram 

70557 wakame 300 gram 

70257 Roasted sesam dressing 300 ml 

18486 Kewpie mayonaise 200 gram 

 
 

Bereidingswijze: 

- Leg 1 kg sushirijst in een warmtebestendige gastronormbak en doe hier 1,4 liter water bij met 
een snufje zout. Zet deze in de voorverwarmde oven op 100˚c stoom gedurende 24 minuten. 

- Haal de sushirijst uit de oven en roer het los. Meng 100 ml sushi azijn door de rijst en breng 
eventueel op smaak met zout. Dek dit af met kleeffolie. Laat afkoelen in de koeling. 

- Snijd de komkommer in dunne plakjes en leg deze in een waterdichte bak. 

- Breng 200gram water, 200gram sushiazijn en 200gram kristalsuiker aan de kook.  

- Giet de helft van het mengsel over de wortelstift heen en laat afkoelen.  

- Laat de andere helft van het mengsel in de koeling afkoelen. Deze giet u vervolgens (koud) 
over de komkommer plakjes. 

- Snijd de mango in blokjes of gebruik kant en klare mango chutney. 

- De voorbereiding is nu klaar. De poke bowl kan nu opgebouwd worden. 

- Onderin begint u met de sushi rijst. De losse componenten (komkommer, wortel, edamame, 
wakame, mango) legt u vervolgens in een rondje apart van elkaar op de sushi rijst.  

- Spuit hierop 3 toefjes met de kewpie mayonaise en dresseer de poke bowl met de roasted 
sesame dressing. 

- Als finishing Touch strooit u er nog wat Furikake overheen. 
 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Poke bowl vega  

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
70570/70572 Sushi rijst 2 kg 

18577 Sushi azijn 200 ml 

12428 Zoete aardappel 500 gram 

13703 Komkommer 1 stuks 

16935 Avocado 3 stuks 

70556 Edamame boontjes 500 gram 

13719 Wortelstift 500 gram 

70555 Furikake 30 gram 

70557 wakame 300 gram 

70257 Roasted sesam dressing 200 ml 

18486 Kewpie mayonaise 200 ml 

 
 

Bereidingswijze: 

- Leg 1 kg sushirijst in een warmtebestendige gastronormbak en doe hier 1,4 liter water bij met 
een snufje zout. Zet deze in de voorverwarmde oven op 100˚c stoom gedurende 24 minuten. 

- Haal de sushirijst uit de oven en roer het los. Meng 100 ml sushi azijn door de rijst en breng 
eventueel op smaak met zout. Dek dit af met kleeffolie. Laat afkoelen in de koeling. 

- Meng de zoete aardappel met de Teriyaki saus en rooster gedurende 5 minuten in een 

voorverwarmde oven op 180˚ʗ 

- Snijd de komkommer in dunne plakjes en leg deze in een waterdichte bak. 

- Breng 200 gram water, 200 gram sushiazijn en 200 gram kristalsuiker aan de kook. 

- Giet hier de helft van over de wortelstift heen en laat dit afkoelen. de andere helft van het zoet 

zuur laat je in de koeling afkoelen, deze giet je dan vervolgens (koud) op de komkommer 

plakjes. 

- De voorbereiding is nu klaar. De poke bowl kan nu opgebouwd worden. 

- Onderin begint u met de sushi rijst. De losse componenten (komkommer, wortel, edamame, 

wakame, mango) legt u vervolgens in een rondje apart van elkaar op de sushi rijst. 

- Spuit hierop 3 toefjes met de kewpie mayonaise en dresseer de poke bowl met de roasted 

sesam dressing. 

- Als finishing Touch strooit u er nog wat Furikake overheen. 

 


