Roerbak Asperges
door: Arvid Bergström

Kompaan Vrijbuiter

Porter | 7,1% | Nederland
Jopen Extra Stout

Stout | 5,5% | Nederland
Geen 18, geen alcohol

Voor 4 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 800 gram witte asperges
• 45 ml roerbakolie (arachideolie of
sojaolie)
• 1 verse gember (geschild en fijn
gesneden, ongeveer drie
centimeter)
• 1 teentje knoflook (fijn geplet en fijn
gesneden)
• 1 rode peper (gehakt, zonder
zaadjes)
• 10 gram cacao
• Zout en peper
• 30 gram ketjap manis
• 150 milliliter groentebouillon (water
met tablet)
• 100 gram ongezouten cashewnoten
• 100 gram taugé
• 250 gram mihoen

Dit is een lekker, snel, makkelijk en misschien wel gek gerecht.
Schil de asperges en bewaar de schillen voor de soep. Snijd een stukje van ongeveer één
centimeter de onderkant van de asperges af en bewaar deze ook voor de soep. Zet een
pan water op voor de mihoen. Snijd de asperges in stukken van vier centimeter.
Verhit de olie in een wok. Roerbak hierin de asperges, en doe na twee minuten de gember,
de knoflook, de rode peper, cacao, zout en peper erbij. Roerbak het nog drie minuten.
Voeg nu de ketjap en bouillon toe en verwarm nog vier minuten zodat het vocht wat
verdampt.
Kook de mihoen in twee minuten gaar en voeg deze samen met de taugé toe aan de wok.
Rooster de noten in een droge hete koekenpan.
Verdeel de mihoen met groente over vier borden en strooi de noten over de vier borden.
Serveer hier een Vrijbuiter van Kompaan bij. Dit is een bier gemaakt met donkere
mouten. Deze mouten geven het bier een mooie gekarameliseerde en iets bittere smaak
van de mout. Het zoet van dit bier tempert een beetje het pittige van de rode peper,
terwijl het zoete van de cashewnoot, de ketjap en de gember wat meer worden opgekrikt
door het bier.
Of proef de Jopen Extra Stout. Deze extra stout heeft erg veel smaak voor een bier van
5,5 procent alcohol. Het zoete en moutige van dit bier past goed bij de geroosterde
smaken van dit gerecht. Een beetje extra zout helpt deze combinatie.

