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Dim Sum wordt beschouwd als een Chinese lekkernij die 

bij elke gelegenheid kan worden genoten, als voorgerecht, 

voorgerecht, lunch, tussendoortje, als bijgerecht of zelfs als 

hoofdgerecht of dessert. Het kan ook worden geserveerd 

op feesten en recepties als hartige begeleiding bij drankjes. 

Er zijn veel soorten Dim Sum. Elke variëteit heeft zijn 

eigen specifieke smaak, vorm en gebak, gevuld met vlees, 

verschillende soorten vis, zeevruchten, waaronder garnalen, 

groenten of snoep. De combinatie van gebak en vulling 

van deze Chinese lekkernij zorgt voor een fijne balans 

tussen smaak en ‘bite’. Dim Sum kan worden bereid met 

verschillende kookmethodes, zoals stomen, frituren, 

frituren, bakken in de oven of magnetron. 

Dim Sum is ontstaan in China en betekent letterlijk:

 “To touch your heart”. 

Dit komt doordat je je altijd prettig en voldaan voelt 

als je Dim Sum eet.
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Benodigdheden | Dim Sum Stomen | Dim Sum

Benodigdheden Treasure Dim Sum
• Hoi Sin saus | 25108616
• Crispy quinoa | 25213260
• Gerookte sesamzaadjes | 25197422
• Shichimi Togarashi | 25196487
• Furikake | 25253816
•  Cress voor opmaak (bijv. Sakura Cress, Shiso green en 

purple, eetbare bloemen)
• Farina tenero ‘00’ | 25202406 
•  Varkensvlees (gehakt 80/20) 1 KG + 1 kg ongesneden 

varkensvlees
•  Paksoy 1 stuk
•  Uien 5 stuks
•  Gember 1 groot stuk
•  Witte kool 1 stuk
•  Knoflook 1 knol
•  Sesamolie 1 fles | 25100427
•  Witte peper 1 verpakking 
•  Chinese bieslook 1 verpakking (min. 100 gram)
•  Soja saus (donker en licht) 25298046 | 25253558
•  Aardappelzetmeel 100 gram |22201870
•  Suiker 100 gram
•  Arachideolie 1 verpakking
•  Zout 100 gram
• Kleurstof paprika rood | 25002820
•   Chinese kool

Overige benodigdheden:
• Aantal mooie serveer borden
• 6 grote kommen om vulling en deeg te mengen
• Een stuk of 15 kleine kommetjes voor alle ingrediënten 
• Snijplank
• Rolstok |  62119893  
• Deegschrapers ongeveer 12 x 10 cm | 62180307
• Broodmessen (om het deeg te vullen)
• Kommen (om de vulling in te doen)
• Maatbeker

Stomen is een gezonde manier om eten te bereiden. Deze Oosterse 
techniek is niet alleen perfect om vetvrij te koken, de smaak en vitamines 
blijven bovendien optimaal behouden. In een stoommandje kan je naast 
dim sum ook vlees, vis, gevogelte of groenten stomen. Giet een laagje 
kokend water of bouillon in de wok of pan, vul het mandje en sluit het 
deksel. Plaats in het mandje een stoom-papiervelletje tegen het plakken 
en zet het mandje boven het kokend water of de bouillon. 

• Bamboo steamer 6 | 25107939
• Bamboo deksel 6 | 25107948
• Steamer paper 5 | 12,7 cm  25107966

• Bamboo steamer 8 | 25107733
• Bamboo deksel 8  | 25107742
• Steamer paper 8 | 25107650

• Bamboo steamer 12  | 25107859
• Bamboo deksel 12 | 25107868

Chopsticks zijn eetstokjes gemaakt van bamboehout 
waarmee u uw dim sum, sushi of andere maaltijd op  
een authentieke Japanse manier kunt eten.

• Chopsticks | 25107162

Dimsum is de verzamelnaam voor gefrituurde en gestoomde kleine hapjes die in de zuidelijke Chinese keuken 
vaak voorkomen. De vulling kan bestaan uit groente, vlees, vis en rijst. De hapjes worden niet traditioneel op een 
bepaalde tijd gegeten. De hapjes zijn over het algemeen makkelijk te bereiden.
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Indien u niet de tijd heeft om zelf de dim sum te maken zoals in de livestream, 
biedt HANOS ook geheel assortiment aan van Treasure Dim Sum:

ART.NR. 41400395 ART.NR. 41400420 ART.NR. 41400439 ART.NR. 41400448 ART.NR. 41400546 

ART.NR. 41402777 ART.NR. 41403383 ART.NR. 41405292 ART.NR. 41405327 ART.NR. 41405336

ART.NR. 41405354 ART.NR. 41405363 ART.NR. 41405372 ART.NR. 41405381 ART.NR. 41406570

ART.NR. 41409020 ART.NR. 41409030 ART.NR. 41409040 ART.NR. 41409050 ART.NR. 41409060 

•  Dim sum classic selection stoom mix 18gr | 41400395
• Dim sum garnaal gyoza shrimp 30gr | 41400420 
• Ham shui kok | yin yang ball 18 gr | 41400439 
• Dim sum kip gyoza chicken 30gr | 41400448  
• Cha ha yun |crispy prawn ball 18 gr | 41400546
• Dim sum samosa vegetarisch 15gr | 41400591  
• Loempia pittig spring roll spicy 15gr | 41400608 
• Dim sum party mix frituren/oven | 41400617
• Dim sum varken gyoza pork 30gr | 41400715 
• Dim sum cha shao mai frituren 20 gr | 41400724 
• Dim sum gevogelte mix frituren/oven | 41402777 
• Dim sum groente gyoza vegetable 18gr | 41403383 
• Loempia kip | kai khun 40 gr | 41405292  
• Dim sum varken/garnaal har kau 18gr | 41405327 

• Pastei varken/garnaal shao mai 18gr | 41405336  
• Dim sum duo mix d stoom mix 18 gr | 41405354   
• Kip won ton | kai won ton 15 gr | 41405354 
• Pastei kip/groente kai shao mai 18gr | 41405372
• Dim sum varken/garnaal | sui kau 18gr | 41405381  
• Pancake ongevulde bapao ngap beng 30gr | 41406570
• Chan chu kai | lotus leaf wrap 100 gr | 41409020 
• Hai beng | crab cake 18 gr | 41409030  
• Cha shao pao | bbq varken bun 50 gr | 41409040 
• Chi ma kai | crispy chicken ball 18 gr | 41409050
• Lo pak ko turnip cake | 41409060  
• Custard bun lai wong pao | 41409910  
• Gyoza duck | 41416350  
• So khun vegetarian roll 40 gr | 41418030

Treasure Dim Sum assortiment:

ART.NR. 41400591 ART.NR. 41400608 ART.NR. 41400617 ART.NR. 41400715 ART.NR. 41400724
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Recept 2 | HSIAO LONG PAO

Benodigdheden Hsiao Long Pao: 
• 500 gram varkensvlees
• 100 gram paksoy
• 150 ml bouillon
• 80 gram uien
• 10 gram gember
• 15 gram aardappelzetmeel
• 10 ml soja saus (donker)
• snufje witte peper

• 35 gram suiker
• beetje sesamolie
• snufje zout 

Hsiao Long Poa deeg:
• 550 gram tarwebloem (deeg)
• 300 - 350 ml koud water

Recept 1 | GYOZA

Benodigdheden Gyoza: 
• 500 gram varkensvlees
• 500 gram witte kool 500 gram
• 100 ml water
• 50 gram Chinese bieslook
• 15 gram aardappelzetmeel
• beetje knoflook
• 10 ml soja saus (licht) 
• snufje witte peper

• 35 gramsuiker
• beetje sesamolie
• snufje zout
• natuurlijke kleurstof | 25002820

Gyoza deeg:
• 550 gram tarwebloem (deeg)
• 300 - 350 ml kokend water

Notities: Notities:
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