
Kip teriyaki op de pelletgril 

 

Wat heb je nodig? 

ca. 4 kippendijen met huid  
250 gr. sushi-rijst  
sushi-azijn  
350 gr. water 
flinke handvol sesamzaadjes 
1 groene kool 
1 stukje verse gember ter grootte van een duim, in dunne plakjes gesneden 
2 tenen knoflook, in dunne plakjes gesneden 
1 rode peper, in ringetjes gesneden 
handvol bundelzwammetjes (of andere mooie paddenstoelen, in stukken) 
2 lente-uitjes, in ringetjes gesneden 
150 ml. sojasaus 
150 ml. mirin 
150 ml. sake 
2 el. bruine suiker 
mayzena 
neutrale olie  
sesamolie 
versgemalen zwarte peper 
zout 

 

Wat moet je doen? 

-steek de barbecue aan en zorg voor een temperatuur van 180 graden 
-rooster, in een skillet, de sesamzaadjes goudbruin. Zet apart. 
-bestrooi de kip met peper en zout aan beide zijden en zet in de koelkast 
-steek cirkels uit de koolbladeren en zet een kom met ijskoud water klaar 
-breng het water met wat zout in een pan aan de kook en blancheer de koolbladeren ca. 3 
minuten (leg ze daarna in het ijswater) 
-kook dan in het hetzelfde kookwater de sushi-rijst gaar in ca. 10 minuten 
-haal de pan van het vuur en maak op smaak met een scheut sushi-azijn 
-doe het deksel op de pan en zet apart. 

Voor de teriyakisaus: 
-verwarm wat neutrale olie in een skillet en zet hierin de gember, knoflook en de helft van 
de rode peperringetjes aan 
-voeg er dan de sojasaus, mirin, sake en bruine suiker aan toe en laat al roerend wat inkoken     
tot je 2/3 deel overhebt. Zeef de saus en bind met een papje van wat mayzena 
-roer er 2 el. sesamzaadjes door en zet apart (houd warm of warm later weer op) 



-gril de kippendijen eerst aan de huidkant (op een plancha) tot deze krokant is 
-draai dan om en gril aan de andere zijde tot de kip mooi goudbruin en gaar is (in totaal ca.  
  10 minuten: kerntemperatuur minimaal 70 graden) 
-vorm ondertussen van de sushi-rijst ‘koekjes’ (bv door middel van een steekring of met  
 natte handen) en druk goed aan 
-verhit wat sesamolie op de plancha en gril hierop de sushi-rondjes 
-gril tegelijkertijd op de plancha de paddenstoelen en zet apart. 
-druppel wat sojasaus over de niet gegrilde kant van de sushi-koekjes 
-leg de koolbladeren weer even op de plancha en besprenkel met wat azijn en zwarte peper 

Maak het bordje: 
Leg een koolblad op een bord met 1 of 2 gegrilde sushirijstkoekjes erop 
Lak de kippendijen dik met de teriyakisaus, snijd in repen en leg er bovenop 
Leg de paddenstoelen eromheen en garneer met wat extra rode peper en lente-ui en 
sesamzaadjes 

Serveer de overige teriyakisaus er in een kommetje bij  
Lekker met wat zoetzuur! 

 

“Ik zeg: maken die hap!  

Trouwens, overweeg om mijn ‘vriend’ te worden! Je krijgt dan, naast gruwelijk veel 
kortingen en andere privileges (!), elke week de recepten automatisch in je mailbox! En je 
steunt mijn kanaal…! Goeie dingen!” 

Ralph de Kok 

 
 


