
Pittige glasnoedels en zeevruchten salade 
 

Ingrediënten 

 1/2 kg scampi’s 

 150 gr varkensgehakt 

 100 gr inktvis 

 Glasnoedels 

 3 tomaten 

 4 kleine sjalotjes 

 1 teentje knoflook 

 Een beetje koriander 

 Een paar blaadjes munt 

 3 thai komkommers (1 als je europese komkommers gebruikt) 

 Limoenen (hoeveel hangt af van je smaak, ik gebruik 2 voor dit recept) 

 Vissaus 

 Een beetje suiker 

 Thaise chilipepers (hoeveel hangt af van je smaak, ik gebruik 1 voor dit recept) 

 

Deze ingrediënten zijn maar een indicatie. U kunt meer of minder groenten 

gebruiken.  U kan alleen garnalen, vlees of inktvis gebruiken of het vegetarisch 

maken. Zolang de glas noedels en zoete-pittig-zure balans wordt gerespecteerd is het 

prima. 

 

 

Voorbereiding 

1. Pel de knoflook en hak in fijne stukjes. 

2. Pel en reinig de scampi’s. 

3. Reinig en snijd de inktvis in ringen. 

4. Bak het gehakt en laat het afkoelen. 

5. Week de glas noedels in heet water voor ongeveer 5 minuten. Laat ze uitlekken en 
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afkoelen. 

6. Was en snijd de tomaten in kleinere stukken. 

7. Pel en snijd de sjalotten in dunne ringen. 

8. Reinig en snijd de komkommer in kleinere stukken. Als u gebruik een Europese 
komkommer gebruikt verwijder dan het binnenste deel met pitten. 

9. Was de koriander en de munt. De hak de koriander en pluk de bladeren van de 
munt. 

10. Pers de limoenen. 

11. Hak de chilipepers. 

 

 

Bereidingswijze 

1. Bak de scampi’s met een halve knoflook. Laat het afkoelen. 

2. bak met de inkt vis met de andere helft van knoflook. Laat het afkoelen. 

3. Zet het glas noedels in een kom en snijd ze in smaler stukken. 

4. Voeg de groenten, het varkensvlees, de scampi’s, inktvis, snufje suiker en de 

pepers toe en roer goed. 

5. Voeg zoveel eetlepels vissaus als je kalk toe te voegen. Begin met ongeveer 3 

lepels elke smaak en voeg meer totdat het goed is voor uw smaak. 

6. Indien de smaken in balans zijn, voeg de koriander en muntblaadjes en roer 

voorzichtig. 

 

‘Yam woon sen’ is een koud gerecht. In Thailand is het een bijgerecht maar voor 

Europeanen het als hoofdgerecht dienen, daar het vlees, noedels en groenten bevat 

of het kan als voorgerecht. Nogmaals: je kan de ingrediënten aanpassen naar eigen 

voorkeur. 


