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Nederlanders zijn echte aardappel- en broodeters. Toch 
staat ook rijst regelmatig op ons menu. Rijst is een bron van 
meervoudige koolhydraten, eiwitten, B-vitamines en 
mineralen zoals kalium en fosfor en past daarom prima in 
een gezond, gevarieerd voedingspatroon. Zilvervliesrijst 
bevat meer vezels en B-vitamines dan witte rijst en heeft 
daarom de voorkeur. 

Dit receptenboekje bevat gezonde en smakelijke recepten 
met rijst. Probeer bijvoorbeeld de hartige rijsttaart, 
paddenstoelenrijst met tofu , Kantonese rijst met garnalen 
en de zoete sinaasappelrijst als dessert.

Veel plezier met koken en smakelijk eten!

Betekenis afkortingen
g = gram
tl = theelepel
el = eetlepel
dl = deciliter
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Kook de rijst in 2½ dl water gaar. Maak de 
ui, de prei en de wortel schoon. Snijd de ui 
in snippers, de prei in ringen en de wortel 
in plakjes. Fruit de ui en de prei met de 
kerrie in de margarine goudbruin. Voeg de 
wortel toe en schenk de kippenbouillon 
erbij. Kook dit 5 minuten. Schaaf de kool 
in repen. Snijd de kipfilet in blokjes en 
bestrooi ze met peper. Roer de kool en de 
kip door de soep en kook de soep nog 10 
minuten. Schep de rijst door de soep. 
Strooi kleingesneden koriander over de 
soep.

Ingrediënten: 
•  50 g zilvervliesrijst

•  1 ui

•  1 prei

•  1 wortel

•  1 el kerrie

•  1 el vloeibare 

margarine

•  7½ dl kippenbouillon 

(van tablet)

•  200 g witte kool

•  200 g kipfilet

•  3 takjes koriander

Maaltijdkippensoep met rijst
Porties: 2 personen

Bereidingstijd: 0-15 minuten

Voedingswaarde 
Energie   310 kcal
Eiwit   30 g
Koolhydraten  25 g
Vet   9 g
Verzadigd vet  2 g
Vezels   8 g
Zout   4,32 g



6

Snijd het sjalotje klein. Kook de rijst met 
de sjalot in 3 dl water met het stuk 
bouillontablet gaar volgens de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Warm de oven voor op 175° C. Rooster de 
pijnboompitten in een droge koekenpan 
goudbruin. Klop de eieren los en meng er 
de melk, peper en de helft van de kaas 
door. Schep het eimengsel en de 
pijnboompitten door de gare rijst en doe 
het in een ovenvaste schaal. Strooi de rest 
van de kaas erover. Laat de taart in de hete 
oven bruin kleuren.

Ingrediënten:  
• 1 sjalot

•  150 g zilvervliesrijst

•  ½ groentebouillon-

tablet

•  1 el pijnboompitten

• 2 eieren

•  ½ dl halfvolle melk

•  75 g geraspte 

belegen 30+ kaas

Hartige rijsttaart
Porties: 2 personen  

Bereidingstijd: 30+ minuten 

Voedingswaarde 
Energie   490 kcal
Eiwit   25 g
Koolhydraten  55 g
Vet   20 g
Verzadigd vet  7 g
Vezels   4 g
Zout   2,28 g
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Kook de zilvervliesrijst gaar volgens de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Rooster de kokos in een droge koekenpan 
goudbruin. Maak de bosuitjes en de 
knoflook schoon en snijd dit klein. Snijd 
het stukje peper fijn. Laat de ananas 
uitlekken. Fruit de bosui, knoflook en 
peper zacht in de olie. Bak de gare rijst al 
omscheppend mee. Warm de blokjes 
ananas mee. Strooi er de geroosterde 
kokos over.

Ingrediënten: 
•  150-200 g 

zilvervliesrijst

•  2 el geraspte kokos

•  2 bosuitjes

•  1 teentje knoflook

•  ½ Spaanse peper

•  1 klein blikje 

ananasstukjes

•  2 el olie

Gebakken rijst met ananas
Porties:  2 personen

Bereidingstijd: 30+ minuten

Voedingswaarde 
Energie   495 kcal
Eiwit   8 g
Koolhydraten  80 g
Vet   15 g
Verzadigd vet  4 g
Vezels   6 g
Zout   0,01 g
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Maak de bosuitjes schoon en snijd ze in 
ringen. Snijd de knoflook klein. Fruit de 
bosui en de knoflook met wat peper in de 
olie. Voeg de rijst toe en schenk er 3- 4½ dl 
water bij met de bouillontablet. Breng dit 
aan de kook en kook de rijst 10 minuten.
Maak de paprika’s schoon en snijd ze in 
blokjes. Meng de paprikablokjes door de 
rijst en kook het geheel nog 10 minuten.
Laat de kidneybonen uitlekken en meng 
ze door de rijst. Warm het geheel goed 
door.

Ingrediënten:  
• 3 bosuitjes

•  1 teentje knoflook

• 1 el olie

•  150 g zilvervliesrijst

•  ½ groentebouillon-

tablet

•  3 paprika's (rood en 

geel)

•  1 klein blik 

kidneybonen 

(uitlekgewicht ca. 

300 g)

Rijst met paprika en kidneybonen
Porties: 2 personen  

Bereidingstijd: 15-30 minuten 

Voedingswaarde 
Energie   550 kcal
Eiwit   20 g
Koolhydraten  85 g
Vet   9 g
Verzadigd vet  2 g
Vezels   20 g
Zout   2,75 g
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Kook de rijst gaar. Maak de bosuitjes 
schoon en snijd ze in ringen. Verwijder 
van het pepertje de pitjes en snijd het 
pepertje klein. Maak de champignons 
schoon en snijd ze in plakken. Laat de 
bamboescheuten uitlekken en snijd ze in 
stukjes. Laat de doperwten uitlekken.
Verwarm de olie in een wok of braadpan 
en bak hierin de uienringetjes kort. Voeg 
de klein gesneden peper, champignons, 
bamboescheuten, doperwten en garnalen 
toe en roerbak dit enkele minuten. Voeg 1 
eetlepel sojasaus en de gare rijst toe. Meng 
alles goed door elkaar. Warm het gerecht 
goed door en maak het eventueel op 
smaak met wat sojasaus.

Ingrediënten: 
•  150-175 g 

zilvervliesrijst

•  4 bosuitjes

•  ½ rode peper

•  100 g (kastanje)

champignons

•  1 blikje 

bamboescheuten

•  1 klein bllikje 

doperwten

•  2 el olie

•  150 (Noorse) 

garnalen

•  ± 2 el sojasaus

Kantonese rijst met garnalen
Porties:  2 personen

Bereidingstijd: 15-30 minuten

Voedingswaarde 
Energie   570 kcal
Eiwit   30 g
Koolhydraten  80 g
Vet   15 g
Verzadigd vet  2 g
Vezels   6 g
Zout   2,68 g
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Voedingswaarde 
Energie   540 kcal
Eiwit   25 g
Koolhydraten  70 g
Vet   15 g
Verzadigd vet  3 g
Vezels  2 g
Zout   3,84 g

Maak de bosui schoon en snijd hem in 
smalle ringen. Breng 6 dl water met het 
stuk bouillontablet aan de kook. Fruit het 
witte deel van de bosui met wat peper 
zacht in de olie. Voeg de rijst toe en roer tot 
alle korrels glanzen. Giet de wijn erbij en 
wacht tot dit is opgenomen. Voeg de helft 
van de bouillon toe en kook de rijst zacht. 
Voeg steeds wat bouillon toe. Kook de 
risotto in 20-25 minuten gaar. Snijd de 
zalm in reepjes. Meng de groene ringetjes 
van het bosuitje, de zalmreepjes en wat 
dille door de risotto.

Ingrediënten:  
•  1 bosuitje

• ½ visbouillontablet

• 1 eetlepel olie

•  150-200 gram 

risottorijst

• 1 dl droge witte wijn

•  150 gram gerookte 

zalm

•  Dille (vers of 

diepvries)

Porties: 2 personen  

Bereidingstijd: 30+ minuten 

Risotto met gerookte zalm
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Voedingswaarde 
Energie   450 kcal
Eiwit   10 g
Koolhydraten  65 g
Vet   15 g
Verzadigd vet  3 g
Vezels   5 g
Zout   1,44 g

Kook de rijst in water met de halve 
bouillontablet gaar volgens de 
gebruiksaanwijzing. Rooster de 
pijnboompitten en de cashewnoten in een 
droge koekenpan goudbruin en laat ze 
afkoelen. Was de courgette en snijd hem 
in blokjes. Maak de bleekselderij schoon 
en snijd de stengels in reepjes. Snijd de 
gegrilde paprika in blokjes. Verwarm de 
olie en roerbak hierin de groente in enkele 
minuten gaar. Pers het teentje knoflook 
erboven uit. Maak de groente op smaak 
met peper. Schep de groente en de noten 
door de gare rijst.

Ingrediënten: 
•  150 g zilvervliesrijst

•  ½ kruidenbouillon-

tablet

•  1 el pijnboompitten

•  1 handje ongezouten 

cashewnoten

•  100 g (kastanje) 

champignons

•  1 courgette

•  3 stengels 

bleekselderij

•  1 gegrilde paprika 

(pot)

•  1 el olie

•  1 teentje knoflook

Porties: 2 personen

Bereidingstijd: 15-30 minuten

Notenrijst met groente



18

Kook de rijst gaar. Maak de groente 
schoon. Snijd de ui in snippers, de prei in 
ringen, de peper in stukjes, de wortels in 
schuine plakjes en halveer de peultjes.
Verwarm de olie in een wok of braadpan 
en roerbak hierin de ui. Pers het teentje 
knoflook er boven uit. Voeg de prei, de 
peper, de wortel en de peultjes toe en 
roerbak de groente enkele minuten.
Schuif de groente aan de kant en bak de 
gare rijst in de olie. Schep de groente door 
de rijst en maak dit op smaak met wat 
ketjap. Schuif de rijst aan de kant en breek 
de eieren in het midden. Druppel er wat 
ketjap bij en roerbak de eieren gaar. Strooi 
er kleingesneden koriander over.

Voedingswaarde 
Energie   310 kcal
Eiwit   7 g
Koolhydraten  40 g
Vet   10 g
Verzadigd vet  2 g
Vezels   8 g
Zout   0,93 g

Ingrediënten:  
• 175 g zilvervliesrijst

•  1 (rode) ui

• 1 prei

•  ½ Spaanse peper

• 100 g wortelen

•  100 g peultjes

•  2 el olie

•  1 teentje knoflook

•  2 el sojasaus

•  3 eieren

•  6 takjes koriander

Porties: 2 personen  

Bereidingstijd: 30+ minuten 

Thais gebakken rijst met ei
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Kook de rijst gaar volgens de 
gebruiksaanwijzing. Laat de rijst 
afkoelen. Maak de paddenstoelen schoon 
en snijd ze klein. Maak de bosuitjes 
schoon en snijd ze in smalle ringen. Snijd 
de tofu in blokjes en bestrooi ze met wat 
peper. Verwarm de olie en bak hierin de 
tofu bruin. Voeg de bosuitjes en de 
paddenstoelen toe en bak dit kort mee.
Schep er bij gedeelten de koude rijst bij en 
laat alles onder voortdurend omscheppen 
heet worden. Verdun de tomatenpuree 
met 3 eetlepels water en schep dit door de 
rijst. Maak het gerecht op smaak met 
peper en wat tijm.

Voedingswaarde 
Energie   530 kcal
Eiwit   20 g
Koolhydraten  70 g
Vet   20 g
Verzadigd vet  3 g
Vezels   6 g
Zout   0,05 g

Ingrediënten: 
•  175-200 g 

zilvervliesrijst

•  200 g gemengde 

paddenstoelen

•  2 bosuitjes

•  150 g tofu

•  2 el olie

•  ½ el tomatenpuree

•  Tijm

Porties:  2 personen

Bereidingstijd: 30+ minuten

Paddenstoelenrijst met tofu
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Voedingswaarde 
Energie   100 kcal
Eiwit   5 g
Koolhydraten  15 g
Vet   3 g
Verzadigd vet  0 g
Vezels   1 g
Zout   0,11 g

Breng de melk met de rijst al roerend aan 
de kook. Laat de rijst onder regelmatig 
roeren in 12-14 minuten gaar worden. Eet 
de rijstepap warm of koud met 
basterdsuiker.

Ingrediënten:  
•  ½ l rijstemelk of 

sojamelk

•  50 g dessertrijst

• Bruine basterdsuiker

Porties: 4 personen  

Bereidingstijd: 30+ minuten 

Rijstepap vrij van ei,  
melk en gluten
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Zoete sinaasappelrijst

Voedingswaarde 
Energie   275 kcal
Eiwit   8 g
Koolhydraten  55 g
Vet   3 g
Verzadigd vet  2 g
Vezels   2 g
Zout   0,16 g

Ingrediënten: 
•  1 sinaasappel

•  3 dl halfvolle melk

•  60 gram pap- of 

dessertrijst

•  2 el suiker

•  1 tl oranjebloesem-

water

•  Sinaasappelsnippers 

(gekonfijte 

sinaasappelschil, 

bakproducten 

supermarkt)

Boen de sinaasappel goed schoon.
Snijd een heel dun stukje van de schil.
Breng de melk met de sinaasappelschil 
aan de kook. Strooi er de rijst in. Kook de 
rijst onder regelmatig roeren gaar volgens 
de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Laat de rijst afkoelen en meng er de suiker 
en het oranjebloesemwater door. 
Verwijder de sinaasappelschil. Schil de 
sinaasappel dik en snijd de parten tussen 
de vliezen uit. Verdeel de sinaasappelrijst 
over 2 glazen coupes en garneer met de 
partjes sinaasappel en wat 
sinaasappelsnippers.

Porties:  2 personen

Bereidingstijd: 30+ minuten




