
Zet eens 
JAPANS  
op tafel!
Denk je bij Japans direct aan chefs die pas na jaren 
oefenen hun eerste gerecht mogen serveren? Dan 
stellen we graag de complete en makkelijke kits 
van Saitaku voor! Daarmee kook je in no time simpel 
en overheerlijk Japans.  

LEKKER & MAKKELIJK
Ramen is de naam van een Japans noedelgerecht, niet van de noedels 
zelf. En dat gerecht is zo populair dat overal ramenrestaurants openen. 
Hoofdrolspeler van ramen is de bouillon. Die bestaat bijvoorbeeld uit 
dashi waaraan varkensvlees en -botten of kippenvlees en -botten 
worden toegevoegd. Dashi is bouillon van kombu (zeewier) en bonito 
flakes (tonijn). Er zijn ook vega-varianten. Om zelf ramen te maken, 
heb je tijd nodig, want de bouillon wordt úren gekookt waardoor de 
smaak heel intens wordt. Heb je niet zoveel tijd of zin in een lange kook- 
sessie, kies dan een ramenproduct van Saitaku. Zo kook je makkelijk 
zelf Japans. Je kunt naar eigen smaak variëren met verse groenten en 
bijvoorbeeld vlees of tofoe. Maak de ramen af met smaakmakers als 
lente-ui, sesamzaad en zeewier. 

RAMEN KIT Compleet maaltijdpakket voor 2 personen met noedels, 
soepbasis, zeewier-sesammix, eetstokjes. Voeg er groenten en fijne 
toppings aan toe en klaar!
PRECOOKED RAMEN NOODLES 2 porties voorgekookte noedels, die je 
kunt wokken of opwarmen in de soep. Toppings erop en eet smakelijk.
RAMEN NOODLES 4 porties noedels waaraan ei en een snufje zout zijn 
toegevoegd. Deze noedels hebben een extra rijke smaak. Toppen maar! 
MISO SESAME of MISO CHICKEN RAMEN SOUP Deze geconcentreerde 
soepbasis voor 4 personen heeft de rijke smaak van miso en sesam 
(vegan) of kip. Snel en makkelijk klaar te maken met heet water. 
Lekker met een flinke schep verse ingrediënten. 
UDON NOODLES 4 porties bredere, zachte noedels voor noedelsoep, 
een wokmaaltijd met miso of teriyaki, en voor salades.
SOBA NOODLES 4 porties noedels die met boekweitmeel zijn bereid  
en daardoor een sterkere textuur en zoetere smaak hebben.
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delicious. SAMEN MET SAITAKU

Zet eens 
JAPANS  
op tafel!

ramen met japanse omelet & chili-crispolie 
• hoofdgerecht (4 personen)
• vega / lactosevrij • bereiden ± 1 uur

Saitaku ramenkit
6 eieren, losgeroerd
2 el suiker
1 el mirin
2 el sojasaus
3 el zonnebloemolie
1 blikje babymaïs, uitgelekt
200 g sojabonen (koelvers) 
2 bosuien, in schuine ringetjes 
evt. ook nodig: vierkante of rechthoekige  

koekenpan

chili-crispolie
200 ml milde olijfolie
2 el gedroogde chiliflakes
2 verse chilipepers, fijngesneden
1 sjalotje, gesnipperd
1 el sesamzaad
1 teen knoflook, fijngesneden

Verwarm 1 el zonnebloemolie en voeg de chili- 
flakes en rode peper toe. Bak op middelhoog 
vuur 2 min., maar laat het niet bruin worden. 

Voeg de olijfolie toe en verwarm op laag vuur. 
Laat de specerijen 30 min. in de olie trekken.

Verwarm in een kleine koekenpan 1 el zonne- 
bloemolie en bak hierin de sjalot, sesamzaad 
en knoflook krokant. Schep uit de pan en laat 
uitlekken op keukenpapier.

Meng voor de omelet de eieren met de suiker, 
mirin en sojasaus. Verhit 1 el zonnebloemolie  
in de koekenpan en schenk er zoveel eimengsel 
in dat de bodem nét bedekt is. Laat op laag  
vuur kort stollen. Rol terwijl de omelet nog in  
de pan ligt voorzichtig op, op 2 cm na. Schuif 
naar de andere kant en schenk weer een laagje 
eimengsel in de pan. Laat gaar worden en rol 
weer op. Herhaal tot het eimengsel op is. Haal 
de omelet uit de pan. Laat afkoelen en snijd er  
2 cm-plakjes van.

Bereid de soepbasis en noedels volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. 

Voeg het sjalotmengsel toe aan de chili-olie. 
Verdeel de noedels, omelet, maïs, sojabonen 

en bosui over diepe kommen. Giet de bouillon in 
de kommen, garneer met de zeewier-sesammix 
en sprenkel er 1 el chili-crispolie over.
p.p. ± 572 kcal / 29 g eiwit / 27 g vet / 48 g khR

EC
EP

TE
N

 L
IS

EL
O

R
E 

B
U

S 
FO

TO
G

R
AF

IE
 C

H
A

N
TA

L 
A

R
N

TS
 S

TY
LI

N
G

 M
A

A
IK

E 
K

O
O

R
M

A
N

 B
ER

EI
D

IN
G

 J
ES

SI
CA

 L
EK



sobanoedels met tempé & gerookt ei 
• hoofdgerecht (4 personen)
• vega / lactosevrij 
• bereiden ± 45 min. / wachten ± 30 min.

Saitaku miso sesame soepbasis
Saitaku soba noodles
100 g radijsjes, in flinterdunne plakjes
200 ml water
3 el rietsuiker
100 ml wittewijnazijn
250 g tempé, in 1 cm-plakken
4 el sojasaus
3 el ahornsiroop
2 el sesamolie
rasp en sap van 1 (bio)limoen
200 g bimi, dikkere stronkjes gehalveerd
3 tenen knoflook, in flinterdunne plakjes
3 el zonnebloemolie
4 eieren
ook nodig: 2 el rookmot, oude pan of  

wok met deksel, stoominzet

Meng het water met de azijn, de suiker 
en ½ tl zout in een kom. Roer tot de 
suiker en het zout zijn opgelost. Voeg de 
radijsjes toe en laat 30 min. intrekken. 

Meng voor de tempé-marinade de 
sojasaus met de ahornsiroop, sesamolie 
en rasp en sap van 1 limoen in een kom. 
Meng dit met de tempé en laat 30 min. 
intrekken.

Breng een steelpan met water aan de 
kook en voeg de eieren toe. Kook de 
eieren 5 min. en laat ze daarna schrikken 
onder ijskoud water. Pel de eieren en laat 
opdrogen op keukenpapier.

Zet de pan op het vuur en bekleed de 
bodem van de pan met een dubbele laag 
aluminiumfolie. Strooi de rookmot op  
de bodem en ze de stoominzet erin. Doe 
de deksel erop en laat heet worden. 

Als de pan heet is, leg je de eieren op 
de stoominzet. Doe de deksel erop en 
laat de eieren 5-6 min roken. Snijd ze 

voor het serveren doormidden.
Besprenkel de bimi met 1 el zonne- 

bloemolie, zorg dat alles goed bedekt is. 
Verhit een grillpan op hoog vuur en gril 
de bimi tot je grillstreepjes ziet.

Verhit een kleine koekenpan op het 
vuur met 2 el zonnebloemolie. Voeg de 
plakjes knoflook toe en schep om totdat 
ze goudbruin zijn. Laat de knoflook op 
keukenpapier uitlekken. 

Verhit dezelfde koekenpan nogmaals 
en bak de tempé krokant.

Bereid de soepbasis en voorgekookte 
noedels volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. 

Verdeel de noedels, krokante tempé, 
gerookte eieren, gegrilde bimi en 
ingelegde radijs over de borden. Giet de 
bouillon in de kommen en garneer met 
de knoflookchips. 
p.p. ± 582 kcal / 24 g eiwit / 24 g vet / 62 g kh

Sobanoedels met  
tempé & gerookt ei

Miso ramen met  
kipgehakt & noedels

delicious. SAMEN MET SAITAKU

miso ramen met kipgehakt & noedels 
• hoofdgerecht (4 personen)
• lactosevrij
• bereiden ± 45 min. / wachten ± 30 min.

Saitaku shiro miso pasta
1 l kippenbouillon 
250 g kipgehakt
1 chilipeper, fijngesneden
2 tenen knoflook, fijngesneden
1 el sesamolie
200 g sugarsnaps, zonder puntjes 
1 blikje bamboescheuten, afgegoten 
2 watermeloenradijzen*, in flinterdunne 

plakjes
100 g geroosterde pinda’s, gehakt
ook nodig: stoominzet

zelfgemaakte noedels
250 g bloem + extra
2 tl baking soda
130 ml lauwwarm water

Verwarm de oven voor op 120°C. 
Bedek een ovenschaal met bakpapier 

en doe de baking soda in de ovenschaal. 
Bak de baking soda 1 uur in de oven.  
Dat zorgt voor elastische noedels. Los  
de gebakken baking soda op in het lauw- 
warme water.

Meng in een kom de bloem met dit 
water en kneed het deeg met je handen. 
Als het te droog is, maak dan even je 
handen nat en kneed door. Als het deeg 
te nat is, voeg dan een beetje bloem toe. 
Je kan ook een deegroller gebruiken voor 
het kneden, vouw het deeg steeds dubbel 
en rol het weer opnieuw uit. 

Rol het deeg uit tot een grote dunne 
lap en bestrooi met bloem. Vouw het deeg 
3 keer dubbel en bestrooi steeds met 
bloem. Nu kun je er noedels van snijden. 
Gebruik hiervoor evt. een liniaal en snijd 
heel dunne repen van de noedels*. Schud 
ze los en maak er hoopjes van.

Verwarm 2 el olie in een koekenpan. 
Bak hierin het kipgehakt rul en voeg de 
chilipeper, knoflook en sesamolie toe. 
Bak het gehakt krokant. 

Zet een pan op het vuur met een laagje 
water, zet de stoominzet in de pan en 
stoom de sugarsnaps in 5 min. beetgaar. 

Breng een pan met water aan de kook 
en kook de noedels in 2-3 min. gaar.

Schep op de bodem van 4 kommen  
1 el shiro miso pasta. Verdeel de noedels, 
het krokante kipgehakt, de sugarsnaps, 
bamboescheuten en plakjes radijs over de  
kommen. Giet de bouillon in de kommen 
en garneer met de krokante pinda’s. 
* Watermeloenradijzen koop je in het 
seizoen bij een goed gesorteerde 
groentewinkel of vervang ze door rettich 
of daikon. Het snijden van de noedels 
kun je ook met de pastamachine doen. 
p.p. ± 525 kcal / 32 g eiwit / 17 g vet / 56 g kh

Sobanoedels met  
tempé & gerookt ei


