
Lezen       Recept 

 

Hieronder staat hoe je zilvervliesrijst moet klaarmaken. Vaak zie je zo’n recept 

op het pak van de rijst staan. 

Zilvervliesrijst 
 
400 gram 
 
Bereiden: ( reken 75 a 100 gram per persoon) 
 

1) Doe de rijst, zonder te wassen, in een pan met ruim kokend water. 
2) Voeg eventueel zout naar smaak toe. 
3) Breng het water opnieuw aan de kook. 
4) Laat de rijst in een gesloten pan op lage temperatuur 8 minuten 

doorkoken. 
5) Giet de rijst af. 
6) Laat de rijst nog 5 minuten met de deksel op de pan staan. 
7) Schep de rijst even voor het opdienen om. 

 
TIP: gebruik zilvervliesrijst als basis voor nasi. Of serveer de rijst als 
bijgerecht. 
 

 

Beantwoord de vragen en schrijf de antwoorden in hele zinnen in je schrift: 

1.  Bij Marja komen vandaag 4 mensen eten. Hoeveel rijst moet ze maken? 

2. Hoe lang duurt het om rijst te maken? 

3. Moet er zout bij de rijst? 

4. Wat wordt bedoeld met een “gesloten pan”? 

5. Wat wordt bedoeld met : “Schep de rijst even om”? 

6. Nirlene geeft morgen een groot feest. Er komen 10 mensen. Ze maakt 

goulash met rijst. Heeft Nirlene genoeg aan één pak rijst? 

 

De antwoorden staan op het antwoordblad. Kijk goed of je de goede 

antwoorden hebt gegeven. Kijk ook goed of je de woorden goed geschreven 

hebt. 

 

 

 



Antwoordblad: Recept rijst 

Hieronder staan de antwoorden die horen bij de vragen over de leestekst 

Zilvervliesrijst. 

Kijk goed of je hetzelfde antwoord hebt gegeven, maar kijk ook goed of je de 

woorden juist hebt geschreven. Het kan goed helpen om de antwoorden zelf 

ook nog een keer in je schrift op te schrijven. 

“wie schrijft, die blijft!” 

 

1. Bij Marja komen vandaag 4 mensen eten. Hoeveel rijst moet ze maken? 

Marja moet ongeveer 400 gram rijst maken. Volgens het recept is voor 

1 persoon 75-100 gram genoeg 

2. Hoe lang duurt het om rijst te maken? 

Het duurt ongeveer 15 minuten om de rijst te maken. De rijst moet 8 

minuten koken en dan nog 5 minuten rusten als het is afgegoten. 

 

3. Moet er zout bij de rijst? 

Het recept schrijft: ‘Voeg eventueel zout naar smaak toe”, dit betekent 

dat de kok zelf moet bepalen hoeveel zout hij toevoegt. 

4. Wat wordt bedoeld met een “gesloten pan”? 

Een “gesloten pan” is een pan waar tijdens het koken de deksel op de 

pan ligt. 

 

5. Wat wordt bedoeld met : “Schep de rijst even om”? 

Met “schep de rijst even om” wordt bedoeld dat je de rijst even goed 

doorroert. 

 

6. Nirlene geeft morgen een groot feest. Er komen 10 mensen. Ze maakt 

goulash met rijst. Heeft Nirlene genoeg aan één pak rijst? 

Nirlene heeft niet genoeg aan één pak rijst. Ze heeft voor 10 mensen 

ongeveer 750 tot 1000 gram nodig ( 10 keer 75-100 gram). Één pak is 

400 gram. Ze kan het beste 2 pakken rijst klaarmaken! 

            


