
THAIS GEWOKTE 
ASPREGES

BENODIGDHEDEN:

- 1 kg geschilde asperge stukken  
- 1 zakje thaise wokgroenten   - 1 ui
- 1 stukje gember      - 1 rode peper
- 3 tenen knoflook      - 1 liter kokosmelk
- 1 bosje lente ui      - 1 bosje koriander
- 1 flesje vissaus       - scheutje soyasaus
- gekookte rijst of naan brood  - 2 limoenen

BEREIDINGSWIJZE:

1/ Snij de gember, knoflook, rode peper en de ui zo fijn mogelijk. 

2/ Verhit een hapjespan of wokpan met olie en voeg de aromaten toe. Fruit 
dit rustig aan maar zorg ervoor dat het niet kleurt.

3/ Voeg de asperge sukken toe en vak dit op rustig vuur. Voeg na ongeveer 4 
minuten de wokgroenten toe en bak deze even mee. 

4/ Voeg de kokosmelk toe totdat alles bijna onderstaat en breng dit dan aan 
de kook. 

5/ Om de saus op smaak te brengen voeg de vissaus en soyasaus toe. Dit 
kun je zien als een soort bouillonblokje dus het mag redelijk hoog op smaak 
zijn.

6/ Sprenkel wat limoensap over de saus om de boel op te frissen.

7/ Serveer het in een kom met rijst of gebruik naan brood om te dippen. 

8/ Als laatste werk je het gerect af met een gehakte rode peper, een partje 
limoen en at gehakte koriander en lenteui.

9/ Eet smakelijk!

22 januari 2020 werden alweer de eerste Nederlandse asperges uit de kas geveild. De koper, een
supermarktketen, kocht het eerste kistje met 5 kg voor het symbolische bedrag van € 7.500,- waarna

het werd verdubbeld tot € 15.000,-. De opbrengst wordt gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding.
Zelf haal ik mijn asperges al jaren bij Hannie van Empel in Haaren. De kwaliteit is altijd top en de

service en verschillende maten geven mij altijd heel veel ruimte tot creativiteit. Als ik voor de schappen
sta in haar kleine knusse winkel kom ik altijd tot nieuwe gerechten. Het gerecht wat ik ga maken zijn

thais gewokte asperges. Dit gerecht word gemaakt met de geschilde asperge stukjes die je kunt
kiezen in hun winkel. Eigenlijk een afval product waar we iets heel smaakvols van maken.


