
Ervaar heerlijke smaken
met Tilda basmati rijst

Gemakkelijke, snelle en verantwoorde recepten
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Tilda was de eerste die meer dan 40 jaar geleden Basmati rijst naar het Westen 
bracht. Tilda biedt onvoorwaardelijke kwaliteit en zet zich in om het legendarische 
aanzien van Basmati rijst en het Tilda-merk wereldwijd in stand te houden. 
Inmiddels is Tilda rijst in meer dan 50 landen verkrijgbaar. De rijst wordt zorgvuldig 
geselecteerd aan de voet van de Himalaya, de enige plek op aarde waar Basmati 
rijst kan worden geteeld. Het uitzonderlijke karakter ligt in het unieke aroma. De 
heerlijke lange, slanke korrels hebben een delicate textuur. Naast de Basmati Pure 
en Wholegrain heeft Tilda ook ‘ready to heat’ varianten in het assortiment. Kant-
en-klare gestoomde Basmati rijst in zakjes voor de magnetron. Dit in verschillende 
varianten en binnen twee minuten bereid.
In dit receptenboekje willen we je laten zien wat voor smakelijke en verantwoorde 
recepten je met de Tilda steamed varianten in een mum van tijd op tafel kunt zitten. 
Geniet ervan!

Ervaar heerlijke smaken
met Tilda basmati rijst



250 g Tilda Pure steamed Basmati
350 g zoete aardappel, geschild  
en klein gesneden
80 g babyspinazie
1 el kokosrasp

1 el kokosolie
1 teen knoflook, fijngehakt
2 sjalotten, fijngehakt
2 el Griekse yoghurt
Enkele druppels olijfolie

Risotto van zoete aardappel
en kokos en Pure Basmati

Verwarm de oven voor op 200 graden. Schep de zoete aardappel in een kom om met de 
olie en wat peper en zout. Leg ze op een bakplaat en rooster ca. 30 – 35 min. in de oven. 
Verhit de kokosolie in een koekenpan en bak de knoflook en sjalotten goudbruin. 
Voeg de rijst toe en kook ca. 4 min. Voeg de zoete aardappel en babyspinazie toe, schep 
om en laat enkele minuten koken. Meng de kokosrasp met de yoghurt en schep over de 
klaargemaakte rijst.



Snijd het vel van de eendenborstfilets met een scherp mes in. Meng in de kom alle ingrediën-
ten behalve de bosuitjes voor de marinade. Laat het vlees 2/3 uur of langer marineren in de 
marinade. Haal het vlees uit de marinade, verhit een koekenpan en bak de eendenborstfilets 
2/3 min aan iedere kant. Verwarm in de tussentijd de oven voor op 200 graden. Haal het vlees 
uit de pan en leg in een ovenschaal. Schenk de marinade over de eendenborstfilets en bereid 
20 – 25 min in de voorverwarmde oven. Laat het vlees daarna 5 min rusten. Snijd het vlees in 
plakjes en serveer met de klaargemaakte rijst, saus en bosuitjes.

250 g Tilda Coconut,  
Chilli & Lemongrass
2 eendenborstfilets met huid
2 bosuitjes, fijngesneden
3 cm van een gember,  
geschild en gesneden

1 knoflook, geplet
1 el sojasaus
1 el kokossuiker
3 steranijs
Sap van een grote sinaasappel

Oosterse eendenborst met

Lemongrass Basmati
Coconut, Chilli en



500 g Tilda Lime &  
Coriander Basmati
2 grote komkommers
1 vleestomaat, gesneden
1 avocado, gesneden in blokjes

1 groene chilipeper, zonder  
pitjes en fijngehakt
1 handvol verse basilicum
Granaatappelpitjes
4 el olijfolie

Komkommercarpaccio met
Lima & Coriander Basmati

Snijd de komkommers in plakjes. Meng de tomaat, avocado, chilipeper en basilicum in 
een kom. Verdeel de klaargemaakte rijst en plakjes komkommer over vier borden. 
Schep de salsa over de komkommer. Breng op smaak met peper en zout en garneer met 
de granaatappelpitjes.



Meng de olie en vijfkruidenpoeder en marineer de kip hier tenminste 10 minuten in.  
Roerbak 3/5 min de kip, voeg de paksoi, bosuitjes en gember toe en bak nog eens 2/3 
min. Schep de klaargemaakte rijst door het mengsel. Serveer met de zoete chilisaus en 
geroosterde cashewnoten. 

250 g Tilda Brown steamed Basmati
2 kipfilets, in reepjes gesneden
4 bosuitjes, fijngesneden
1 stukje gember, fijngehakt
1 paksoi, gesneden

2 el zoete chilisaus
½ tl vijfkruidenpoeder
1 handvol cashewnoten, geroosterd
1 el zonnebloemolie

Malse kip met groenten
en Brown Basmati



250 g Tilda Brown steamed Basmati
220 g tofu
1 grote hand peultjes
1 handvol maïs
1 grote handvol broccoli
4 bladeren paksoi, gesneden
1 stengel citroengras

1 stukje gember, fijngehakt
2 el olie
1 chili, fijngehakt
1 teen knoflook, geplet
4 tl rijstwijn
2 tl sesamolie
4 tl teriyaki saus

Tofu, groenten en
Brown Basmati

Verhit de olie in een koekenpan en roerbak de tofu ca. 5 min. Haal uit de pan.  
Roerbak de peultjes, maïs, broccoli, paksoi, chili en citroengras op hoog vuur. Voeg de 
klaargemaakte rijst toe aan de groenten en tofu. Vermeng de gember, knoflook, rijstwijn, 
sesamolie en teriyaki saus en schep over de rijst.



Meng de kerrie met de yoghurt en voeg de kipreepjes toe. Laat tenminste 20 min manie-
ren. Fruit in de tussentijd de ui en gember. Schep de gemarineerde kip door de ui en bak 
mee. Voeg daarna de rijst toe. Breng op smaak met peper en zout. Voeg de rozijnen en 
koriander toe. Serveer met een heerlijke mangochutney.

250 g Coconut, Chilli & Lemongrass
2 kipfilets, in reepjes gesneden
1 ui, fijngehakt
1 stukje gember, fijngehakt
1 handvol rozijnen

1 handvol koriander, fijngehakt
2 el yoghurt
3 tl kerrie
1 el zonnebloemolie
Mangochutney als dip

Kip biryani met

Lemongrass Basmati
Coconut, Chilli en
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Celestial Seasonings Organic blends.

bij Albert Heijn



Pure  
Basmati
Deze unieke rijst met zijn lange, witte granen, 
heeft een prachtig subtiel aroma. Bij het koken 
worden de rijstkorrels licht en luchtig.

Brown  
Basmati
De klassieke graankorrel met alle natuurlijke voe-
dingsstoffen. Met een unieke textuur en een rijke 
pure smaak. De Brown Basmati heeft een gemid-
deld tot lage GI en is een goede bron van vezels.

Hall of Fame
Dit zijn de sterren van de

recepten in dit  receptenboekje.



Coconut, Chilli &  
Lemongrass
De romigheid van kokosnoot, een vleug je chilipe-
per en de fijne smaak van citroengras geven deze 
Basmati rijst een Thaise twist.

Lime &  
Coriander
De zeste van geurige limoenen, koriander en een 
crème van kokosnoot geven deze Basmati rijst een 
heerlijke smaak.

Albert Heijn
Je vindt ze bij
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