
OSSENHAAS MET OYSTERSAUCE EN MIE FANG 

 

Ossenhaas: 

1100 gr ossenhaas               sla- of zonnebloemolie 

1 verse gemberwortel               truffelolie  

  (heel fijn snijden)                                      pezo 

300 gr shiitake    

                                                                       Broccoli: 

                                                                       500 gr         broccoli 

300 gr cantharel   

Mie Fang: 

1 bos lente-ui   250 gr pak fijne rijst noodels 

250       gr uien wit  400 gr  winterwortel 

1  Spaanse peper  1 grote                ui 

                                                                        ½ blik bamboescheuten 

2 el soja (zout)  250 gr  prei 

  lichte sojasaus  250 gr taugé 

2,5 el suiker   2 el suiker 

                                 3 el lichte sojasaus            

  Oestersaus 

1 scheut Chinese rijstwijn 

1 dl kippenbouillon 

  

Broccoli:  

Broccoli schoonmaken en in kleine roosjes verdelen.  

Broccoli 3 minuten blancheren in ruim kokend water met 4 el suiker en 1 el 

olie. 

 

Ossenhaas:  

Shiitake en cantharel schoonmaken en in grove stukken snijden.  

Uien in grove stukken snijden.  

Lente-ui in grove stukken schuin snijden.  

Spaanse peper wassen, zaadlijst verwijderen en in ringen snijden.  

Ossenhaas in plakken snijden 1 cm dik en vervolgens in stukken van 2 bij 3 

cm.  

Meng 1,5 el donkere sojasaus, 2 el lichte sojasaus, 1 el suiker, in een kom en 

meng daarna  de ossenhaas  er doorheen. Gele wijn toevoegen.   

En wederom goed mengen.  

Voorts besprenkelen met wat olie en het geheel weer mengen.  

In de wadjan 2 el. olie goed heet maken en de ossenhaas dichtschroeien.  

In 4 à 5 delen werken, het vlees in beweging houden in de wadjan en niet te 

lang bakken, 1 à 1,5 min.  

Het vlees uit de wadjan nemen, olie uit de wadjan, wadjan schoon maken en  

2 el. olie toevoegen en goed verhitten.  

Witte ui en gember fruiten (niet te bruin laten kleuren).  

Shiitake erbij en mee fruiten.  

Scheutje licht sojasaus, 1 dl kippen -bouillon en 2½ el suiker 

toevoegen.  

Een scheut chinese kookwijn langs de rand van de wadjan sprenkelen. 

3 el Oestersaus toevoegen. 

Cantharellen, lente-ui  en chili toevoegen en kort verwarmen.  

Vlees terug in de pan en kort verwarmen.  

Afmaken met truffelolie, peper en eventueel zout. Proeven. 

 

Mie Fang: 

Kook de noedels in kokend water, net niet gaar (zie verpakking), giet af en 

spoel koud, laat daarna uitlekken.  

Winterwortel julienne snijden.   

Bamboescheuten goed spoelen en daarna julienne snijden.  

De prei schoonmaken, groen verwijderen, steel eerst in de lengte snijden en 

dan in stukjes van 4 mm. Taugé wassen.  

In de wadjan 1 dl olie goed heet laten worden en rond laten gaan in de wok. 

Dan uitgieten en bewaren.  

Opnieuw olie in de wok.  

De julienne gesneden uien goed bakken (niet bruin) zodat ze goed aroma 

afgeven.  



Bamboe, wortel, prei en als laatste de taugé erbij. (roerbakken).  

Mie Fang er bij en alles met twee grote lepels omscheppen en roerbakken.  

Met suiker, sojasaus en een beetje visolie op smaak brengen. Proeven 

In een schaal doen en warm houden. 

 

Presentatie:  

Ossenhaas uit het midden op het bord scheppen  

Broccoli-roosjes in stoomoven opwarmen, en rondom onder het vlees 

steken.  

Mie Fang ; in een ring van 6 cm, op het bord scheppen. 

En leg ter garnering, wat achter gehouden wortel en bamboe, over het 

vlees. 

 

 

Wijnadvies:  A1 Muverdre Alicante


