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Fotoblad

Amuse:   Gunkan maki met zalmkaviaar,

makki sushi en temaki sushi

Soep:   Bisque van gerookte paling

Sorbet:   Vouvray wijnsorbetTussengerecht:   Ravioli gevuld met ricotta

en limoen-dragonsaus

Nagerecht:   Millefeuille van mokka

crème en hazelnoten met karamelsaus 

Hoofdgerecht:   Parelhoenfilet met

saliesaus
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M e n u
Met dank aan de:   MenuCommissie

Gunkan maki met zalmkaviaar, maki sushi
met komkommer en temaki sushi

Bisque van gerookte paling

Ravioli gevuld met ricotta en limoen-dragonsaus

Vouvray wijnsorbet

Parelhoenfilet met saliesaus

Millefeuille van mokka crème en hazelnoten
met karamelsaus

  |   Bij 1 eetl., 1 koffiel. en/of 1 theel. leest u altijd: ‘1 afgestreken (eet-/koffie-/thee-) lepel ’, tenzij anders staat vermeld !

LET OP: alle receptuur is voortaan geschreven op basis van 12 personen !
Er worden ingrediënten bijgelegd en/of ingehouden (vlees, vis gevogelte, wild en een aantal groenten) naar gelang de sterkte van
de Brigade.   GEEF DUS TIJDIG NIEUWE OF VERTREKKENDE LEDEN DOOR !
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Foto 1 Foto 2

Gunkan maki, maki sushi en temaki sushi

Gunkan maki met zalmkaviaar, maki sushi
met komkommer en temaki sushi Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Langwerpig bord gebruiken.

Voor de sushirijst: 
   (zie ook pag.14)

400 gr. Japanse sushirijst
7 ½ dl. water

2 theel. zout
75 gr. witte basterdsuiker

2,2 dl. rijstwijn

voor de hand-azijn:
4 eetl. sushi azijn

2 ½ dl. water

Zet 14 langwerpige borden klaar. 

Basisbereiding: Was de Japanse rijst in een grote kom met
ruim koud water tot het spoelwater helder is. Laat de rijst in een
vergiet uitlekken. Doe de rijst in een niet te grote pan met 7 ½
dl. water en breng de rijst, mét het deksel op de pan, aan de
kook. Draai het vuur laag en laat het 12 minuten in de gesloten
pan zachtjes koken tot de rijst al het water heeft opgenomen.
Haal de pan van het vuur en laat de rijst, mét het deksel op de
pan, ca 10 minuten rusten. Stort de rijst in een kom. 
Los in een klein kommetje het zout en de basterdsuiker in de
rijstwijn geheel op. Voeg dit mengsel, beetje bij beetje, aan de
rijst toe, waarbij de rijst wordt omgeschept met een spatel
zonder de rijst plat te drukken. Dek het af met een vochtige
theedoek en laat de rijst afkoelen.
!  Deel de rijst vóór gebruik in 3 gelijke delen van 200 gram.
! Hand-azijn: gebruikt u voor als u de sushi rijst met de handen
     bewerkt of voor het vochtig maken van het snijmes.
! Laat de nori vellen in de verpakking ontdooien.

Voor een gunkan maki:
3 nori vellen (18 x 20 cm.)

200 gr. Aangemaakte sushi rijst (zie
boven)

½ komkommer
1 dl. sushi azijn

Snijd 5 repen vanuit de lange kant van een nori vel (dus: 5 x
3,5x18 cm.). Druk, met natgemaakte vingers (zie hand-azijn), een
sushi rijst balletje stevig op de reep nori (zie foto 1) en vouw de
reep om de rijst. Plak dit vast met wat rijstkorrels of wat water.
Krul het teveel van de nori reep onder de rijst, zodat u een
‘bakje’ krijgt. Zet het rechtop en vul de bovenkant op met
zalmeitjes (zie foto 2). Snijd de komkommer in de lengte in
plakken van 2 mm. dik. Snijd van de plakken stroken van ca. 1
cm. breed (gooi de zaadlijsten weg) en snijd de stroken
komkommer in rechthoekjes van 3 cm. lang.                  Z.O.Z.
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Oprollen Mes natmaken Snijden

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4

Leg deze plakjes ca. 1 uur in de sushi azijn.

Voor de maki sushi:
2 à 3 nori vellen (18 x 20 cm.)

100 gr. verse tonijn
zout, peper uit de molen

1 lente-uitje
200 gr. sushirijst (zie boven)

wasabipoeder
1 eetl. room

¼ dl. sushi azijn
½ dl. water
1 dl. Japanse sojasaus

Leg op een makisu (= sushi-matje) een nori vel. Snijd de
tonijn in dunne repen en kruid die licht met zout en peper uit
de molen. Snijd het lente-uitje in fijne blokjes (= brunoise).
Verdeel de sushirijst met natte handen (zie pag.3, hand-azijn),
niet te dik, over het nori vel. Maak wasabipoeder met een
beetje water aan en verdun het met de room. Leg in de lengte
wat repen tonijn op de rijst en strooi er wat brunoise van lente-
ui over. Dep er wat wasabi-room op.  Rol de sushi met behulp
van een sushi-matje (zie foto: oprollen), onder wat druk, goed
samen.
Plak de nori met wat water of een paar rijstkorrels dicht. Snijd
met een in sushi azijn-water nat gemaakt scherp mes (om
kleven te voorkomen) elke rol in 6 plakken. Maak 2 à 3 rollen.

Voor de temaki sushi:
250 gr. zalmfilet met vel

zout, om in te wrijven
olijfolie

1 theel. mosterd
2 nori vellen (18 x 20 cm.)

200 gr. sushirijst (zie boven)
½ krop krulsla
½ bakje tuinkers

Maak de zalmfilet goed schoon. Wrijf de vel met zout in. Bak
de vis op de velkant in wat olijfolie net gaar.
Bestrijk de zalm dan met wat mosterd. Snijd de zalm (mét het
gebakken vel) in smalle reepjes. Verdeel elk nori vel in zes
stukken (dus: 6 x 6x10 cm.). (zie pag. 3, hand-azijn).
Schik op een stuk nori wat sushirijst, wat reepjes zalm, een
blaadje krulsla en wat waterkers (foto 1).
Rol het geheel wat taps op (foto 2) in de vorm van een punt-
zakje. Plak eventueel vast (foto 3) met wat geplette rijstkorrels
of water.   (foto 4 = een voorbeeld)

100 gr. zalmeitjes
1 dl. Japanse sojasaus

Serveren
Schep een volle theelepel zalmeitjes op de rijst van de
gunkan maki en garneer die met een paar rechthoe-
kige plakjes komkommer.

Zet een maki sushi op het bord en leg er temaki sushi bij.
Vul 12 kleine kommetjes met een laagje Japanse soja-saus
en zet die op het bord bij de sushi’s.
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Bisque van gerookte paling

Bisque van gerookte paling Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme soepkoppen gebruiken.

Voor 2 ½ liter runderbouillon:

750 gr. schenkel
wat olie

1 blikje tomatenpuree
1 winterwortel, kleingesneden
2 stelen bleekselderij, kleingesn.
1 ui, kleingesneden
4 teentjes knoflook, geperst
3 dl. rode wijn

100 gr. champignons, gebroken
3 vleestomaten, in 4en gesneden

750 gr. poulet
4 liter koud water
1 ui, met 5 kruidnagels bestoken
1 bouquet garni
1 theel. zwarte peperkorrels

Zet 14 soepkoppen (middelmaat) in de warmkast.

Doe de schenkels met  wat olie in een braadslee.
Laat ze in de olie mooi bruin kleuren. Keer ze een paar
keer. Voeg de tomatenpuree toe en laat dit ‘ontzuren’. 
Voeg de kleingesneden winterwortel, bleekselderij en
ui toe. Laat dit 5 minuten ‘zweten’ zonder dat het kleurt.
Zet het een paar keer om. Voeg dan de knoflook, rode
wijn, champignons, vleestomaten en de poulet toe.
Laat het even gaan en doe dan alles over in een hoge-
drukpan. Voeg het koude water toe en breng het aan de
kook. Schuim het zorgvuldig af. Voeg dan de met
kruidnagels bestoken ui, bouquet garni en de peper-
korrels toe. Sluit de pan en laat het 1 ½ uur gaan.
Spoel de pan koud, verwijder het deksel en zeef de
bouillon. Laat ze dan tot 2 liter fond inkoken.

Z.O.Z.
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400 gr. stevige gerookte paling
2 grote uien, gesnipperd
1 teentje knoflook, geplet

2 ½ laurierblaadje
12 gekneusde, witte peperkorrels
1 flink stuk foelie

80 gr. boter
1 blikje tomatenpuree

50 gr. bloem, gezeefd
2 dl. runderfond          �
2 glazen witte wijn
2 liter runderfond (zie boven) 

Fileer de gerookte paling en snijd de vellen en graten in
stukken. Snijd de filets in kleine stukjes. Zet 12 stukjes
voor de garnering apart. Stoof de vellen en de graten,
samen met de ui, knoflook, laurierblaadjes, peper-
korrels, tomatenpuree en foelie in de boter aan en laat
het gedurende 3 minuten zachtjes sudderen.
(Wacht, met de pan van het vuur, tot de runderfond klaar is).
Voeg dan de tomatenpuree en bloem toe. Maak er, op
een klein vuur, met de 3 dl. runderfond een mooie roux
van. Blus het af met de witte wijn en laat het even gaan.
Voeg dan de rest van de runderfond toe en laat het,
onder regelmatig flink roeren, nog 30 minuten zachtjes
trekken. Zeef de bisque vervolgens.

stukjes palingfilet (zie boven)
1 dl. room, licht geslagen

12 stukjes paling (zie boven)

Serveren
Verdeel de stukjes palingfilet over de warme
soepkoppen en vul ze met de hete bisque.
Schep er wat licht geslagen room op. 

Leg op de room een stukje gerookte paling. 
Serveer het direct uit.
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Ravioli gevuld met ricotta en limoen-dragonsaus

Ravioli gevuld met ricotta en 
limoen-dragonsaus Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Diepe borden gebruiken.

Voor de pasta:

240 gr. tarwebloem, gezeefd
180 gr. grano duro (= Italiaanse

   harde tarwebloem)
4 eieren
5 theel. melk
1 theel. zout

water

Zet 12 diepe borden in de warmkast.

Meng voor de pasta de 2 soorten bloem in de keuken-
machine (deeghaken) met de eieren, melk en het zout.
Voeg iets water toe om een soepel deeg te krijgen. 
Is het deeg te dun dan wat extra bloem toevoegen.
Nog eens een 5 tal minuten goed doorkneden met de
hand en 15 minuten, afgedekt met een handdoek (tegen
het uitdrogen) laten rusten.

Ricottavulling voor de ravioli:

70 gr. tomaatjes op olie
50 gr. kappertjes

350 gr. ricotta
70 gr. Parmezaanse kaas,

   vers van het stuk geraspt
2 dl. room

olijfolie
zout, peper uit de molen

Snijd de tomaatjes en de kappertjes fijn en meng dit met
de ricotta. Voeg de geraspte Parmezaanse kaas en de
room toe en breng het op smaak met olijfolie, zout en
peper uit de molen. Bewaar het in de koeling.
** Voeg niet alle ingrediënten zoals zout, peper en room in één
keer toe, maar in beetjes en proef eerst !
De vulling moet niet te zacht zijn.

Voor de saus:

½ bosje dragon
2 sjalotten

Snijd voor de saus de blaadjes van de dragon fijn.
Snipper de sjalotten fijn.

Z.O.Z.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 7



Maart  2016
Receptuur bestemd voor 12 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

1 limoen, de rasp ervan +
   het sap

4 dl. gevogeltefond, sterk inge-
  kookt (van het hoofdgerecht)

1 ½ dl. room
zout, peper uit de molen
citroensap (eventueel)

Rasp de limoen en pers het limoensap eruit. 
Zet dit allemaal apart. Laat de gevogeltefond samen met
de sjalotsnippers tot 1/3 inkoken. Voeg de room toe en
laat het weer tot 1/3 inkoken. Zeef de saus en bind ze zo
nodig wat. Breng ze op smaak met zout en peper uit de
molen. Net voor het uitserveren op smaak brengen met
de dragon en de limoenrasp.
Voeg eventueel wat limoensap toe.

Voor de ravioli:
bloem, om te bestuiven

1 theel. zout

Maak en aantal hoopjes (ter grootte van een ei) van het
deeg en leg er een handdoek overheen om uitdrogen te
voorkomen. Rol een hoopje deeg met behulp van een
pastamachine uit.
(** Zet de rollers in de breedste stand, voer het deeg door de
rollers, vouw het dubbel, draai het een kwart slag en voer het er
nogmaals door. Herhaal dit nog 3 x. Vervolgens, zónder het
deeg dubbel te vouwen, de lap door de telkens één stand
kleinere, pastamachine halen. Als het deeg wat plakkerig is met
wat bloem bestuiven. Ga door tot stand 5 of zo dun mogelijk.
De reep wordt alleen maar dunner, niet breder)
Verdeel de vulling, een vol theelepeltje, over de onderste
lap. Leg de tweede lap hier voorzichtig op.
Telkens tussen 2 hoopjes de bovenste lap aandrukken.
Als u de gehele lap hebt bedekt éérst alle bovenkanten
goed aandrukken. Dan de onderkanten, van het midden
naar buiten toe, om zoveel mogelijk lucht eruit te drukken
(géén vulling meenemen). Maak in totaal 36 + 1 ravioli’s.
Kook de ravioli’s in een grote pan met 2 liter kokend water 
waaraan één theelepel zout is gevoegd. Leg de ravioli
voorzichtig in het water zodat ze niet openbreken. (Let op:
de vloeistof kookt heel snel over!) Ga d'r vanuit dat als de
pasta boven komt drijven dat de ravioli gaar is. (Proef er

voor de zekerheid eentje). De vulling moet gaar zijn en pasta
moet "beetgaar" te zijn, oftewel al dente.

LET OP: Als u klaar bent met de pastamachine, deze met wat
keukenpapier schoon vegen. NOOIT water gebruiken, zelfs geen
vochtig doekje, want dan verliezen de rollen hun gladheid en blijft de
pasta aan de rollen plakken !

12 takjes dragon
Serveren
Verdeel over elk warm, diep bord 3 ravioli’s.
Verdeel er de saus over.
Garneer het met een takje dragon.

Direct uitserveren. 
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Vouvray wijnsorbet

Vouvray wijnsorbet Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude champagne flutes gebruiken.

125 gr. suiker
2 ½ dl. water

½ fles droge Vouvray-wijn
0,2 dl. Franse cognac

1 sinaasappel, het sap ervan
1 afgestreken dessertl. verse

gember, geraspt

Zet 12 champagne flutes , met een bodempje van 1 cm.
water, in de vriezer. Leg er een spuitzak met een breed
gekarteld mondstuk bij.

Breng voor de
sorbet de suiker en
het water in een
pan op een laag
vuur aan de kook.
Roer tot de suiker
opgelost is.
Voeg de droge,
Vouvray wijn,
Franse cognac,
sinaasappelsap en
de vers geraspte
gember toe.
Roer het goed door
en laat het even
gaan zodat de
alcohol kan
verdampen. 
Haal de pan van het
vuur en laat het
geheel afkoelen. Zeef het.

1 afgestreken eetl. suiker
2 eiwitten, stijfgeslagen

12 munttopjes

Serveren
Draai er t.z.t. in de sorbetière een mooi sorbetijs
van. Voeg halverwege de draaitijd de met suiker
stijfgeslagen eiwitten toe.

Doe het sorbetijs in de koude spuitzak en spuit het ijs in
de koude champagne flutes. 
Garneer elk glas met een munttopje. 
Serveer het direct uit.
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Parelhoenfilet met saliesaus

Parelhoenfilet met saliesaus Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme, grootte borden gebruiken.

2 panklare parelhoenders
   (ca. 2,2 kg. samen)

4 eetl. olie
150 gr. worteltjes, in blokjes
200 gr. gewassen knolselderij,

   mét schil
100 gr. prei, in blokjes

1 ui, in blokjes
1 eetl. tomatenpuree
1 glas rode wijn
3 liter water
1 kruidnagel
1 laurierblad

10 zwarte peperkorrels, geplet
2 teentjes knoflook, geplet
3 takjes peterselie
1 takje tijm
1 takje salie

Zet 14 grootte borden in de warmkast.

Haal de borsten + van de parelhoenders weg het vel
eraf en zet die apart (4). Haal het vel en zoveel mogelijk
zichtbaar vet van de karkassen en hak die klein. Verhit
de olie en zet de karkassen in braadslee aan. Voeg de
blokjes wortel, knolselderij, prei en ui toe en laat die tot
lichtgekleurd mee fruiten. Doe er dan de tomatenpuree
bij en schep alles goed om. Giet er de rode wijn bij en
laat het even gaan. Doe nu alles over in een snelkook-
pan. Voeg het water toe en breng het aan de kook.
Schuim het regelmatig af. Voeg dan kruidnagel, laurier-
blad, peperkorrels, knoflook, peterselie, tijm en salie
toe. Doe het deksel op de pan en laat het ca. 75 minuten
gaan. Spoel de pan koud, verwijder het deksel en zeef
de bouillon. Laat ze dan tot 1 ½ liter fond inkoken.

8 parelhoenfilets met vel (elk 160

   gr. per stuk) + 4 (zie boven)

zout, peper uit de molen
36 salieblaadjes

plantaardige olie, om
   te braden

Verwarm een oven voor tot 150º C.
Snijd de 8 parelhoenfilets plus de 4 van hierboven met
een scherp mes in de lengte in, zodat er een zakje
ontstaat. Bestrooi het vlees met zout en peper uit de
molen en leg in elke filet 3 salieblaadjes. Verhit de olie
in een pan en braad de filets op de velkant aan. Draai ze
een keer om. Leg ze op een bakblik en laat ze in de
voorverwarmde oven in 10 tot 12 minuten verder garen.

Z.O.Z.
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24 salieblaadjes
1 ½ liter ingekookte fond

   (zie boven)

1 dessertl. maïzena
zout, peper uit de molen
aardappelen

Snijd intussen de 24 salieblaadjes in reepjes en doe ze
bij de ingekookte fond. Monteer de saus met 100 gr
koude boter en breng ze op smaak met zout en peper
uit de molen.
Maak van aardappelen naar eigen idee een mooie aard-
appelpuree.

klont boter Voeg kort voor het einde van de oven-braadtijd een klont
boter toe en laat de filets nog kort na braden, terwijl u ze
met de gesmolten boter bedruipt. Laat de gebraden filets
kort rusten voor u ze aansnijdt.

garnering (wat voorhanden is)
Serveren
Snijd de parelhoenfilets naar de punt toe in
schuine plakken en leg ze waaiervormig op de
warme borden. Serveer ze met de saus en de

eventuele aardappelpuree. Leg er een bladtopje en/of
bloem als garnering bij (wat voorhanden is).
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Millefeuille van mokka crème en hazelnoten

Millefeuille van mokka crème en hazelnoten
met karamelsaus Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grootte borden gebruiken.

15 vellen filodeeg (20 x 32 cm.)
2 dl. water

200 gr. suiker
90 gr. poedersuiker

Zet 14 grootte borden klaar.

Laat het filodeeg in de verpakking ontdooien.
Breng voor de suikersiroop het water met de suiker aan de
kook (niet roeren). Wacht tot alle suiker opgelost is.
Verwarm een oven voor tot 200º C. Bestrijk 5 vellen filodeeg
met suikersiroop. Bestuif ze met poedersuiker. Leg op deze
vellen weer een vel filodeeg. Ook dit insmeren met suiker-
siroop en met poedersuiker bestuiven. Leg er vervolgens een
derde vel op en bestrijk ook dit met suikersiroop en bestuif het
met poedersuiker. U hebt nu 5 stapeltjes van 3 vellen filodeeg.
Snijd nu elk stapeltje in plakjes van 5 x 8 cm. Leg de plakjes
op een met bakpapier bekleed bakblik en bak ze goudbruin af
in de voorverwarmde oven. Haal ze direct van het bakpapier. 

Voor 1 liter vanille ijs:

6 eierdooiers
150 gr. suiker

3 dl. volle melk
5 dl. room
2 vanillestokjes

Roer voor het vanille ijs de eierdooiers met de suiker tot de
massa “wit” is. Breng de melk met de room en de in de lengte
opengesneden vanillestokjes in een pan, al roerend, aan de
kook. Laat het van het vuur af ca. 5 minuten trekken.
Verwijder de vanillestokjes. Giet onder voortdurend roeren
deze vanilleroom zeer geleidelijk bij het eierdooier/suiker
mengsel. Giet dit mengsel dan terug in de pan waarin u de
room kookte. Zet de pan au-bain-marie en laat de crème, al
roerend met een spatel, binden. Als deze crème als een lint
aan de spatel blijft hangen is ze goed.

Z.O.Z.
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Laat de crème, al roerend om velvorming te voorkomen, af-
koelen. Draai er t.z.t. in de sorbetière een mooi ijs van.

Voor de crème pâtissière:

   (banketbakkersroom)
1 liter volle melk
1 opengesneden vanillestokje

250 gr. suiker
110 gr. roompoeder (Dr. Oetker)
40 gr. boter

poedersuiker, om te bestrooien

Breng voor de crème pâtissière de melk met het open-
gesneden vanillestokje en de suiker aan de kook. Als de
melk kookt het met wat melk aangelengde roompoeder,
onder stevig roeren met een garde, ineens toevoegen. Laat
het, al roerend, even doorkoken en voeg dan de boter toe. Als
de boter opgenomen is de massa op een bakplaat gieten.
Bestrooi de vla met wat poedersuiker, dek af met folie (om
velvorming te voorkomen). Laat het in de koelcel afkoelen.

Voor de mokka crème:

125 gr. hazelnoten
150 gr. kristalsuiker
15 gr. boter
2 theel. water
1 blaadje gelatine

225 gr. crème pâtissière
   (zie boven)

1 vanillestokje, opengesneden
40 gr. poedersuiker
7 gr. oploskoffie
2 dl. room

Doe de hazelnoten, kristalsuiker, boter en het water in een
pan met een dikke bodem. Zet het op het vuur en laat de
hazelnoten in de siroop karameliseren. Stort de gekarameli-
seerde noten op vetvrij papier. Laat ze afkoelen en kneus ze
met een deegroller. Week de gelatine in ruim koud water.
Neem 225 gr. crème pâtissière en zet die apart. Roer de
overige crème pâtissière glad en doe die in een spuitzak met
gladde spuitmond.   Maak nu de mokka crème: 
Verwarm de 225 gr. crème pâtissière en los er de gelatine in
op. Voeg het uitgeschraapte merg + het vanillestokje, de
poedersuiker en de oploskoffie toe. Laat het afkoelen. Klop
de room stijf als de mokka crème ‘hangend’ wordt en meng
het door de hangende mokkaroom, samen met de gekneusde
hazelnoten.

Voor de “karamelsaus”:

200 gr. Isomalt (suikersoort)
12 houten saté-prikkers
12 gebruinde hazelnoten

silicone matje
2 dl. room

Doe voor de “karamelsaus” de Isomalt in een steelpannetje.
Prik op een saté-prikker een hazelnoot. Doop die in de
warme Isomalt en houd de hazelnoot daar 2 sec. onder. 
Haal ze dan voorzichtig omhoog tot  er een kort ‘lintje’ aan
blijft zitten. 
Laat de Isomalt met noot op een silicone matje uitharden.
Breng de resterende Isomalt aan de kook, laat deze kara-
meliseren en voeg in één keer, onder goed kloppen, de room
toe (pas op spatten)!
Kook deze karamelsaus even door en laat ze afkoelen.

vanille-ijs (zie boven)
Serveren
Maak 12 stapeltjes van 2 laagjes (plakje filodeeg, laagje
crème pâtissière, plakje filodeeg, laagje mokka crème en
een plakje filodeeg). Als de karamelsaus ‘te dik’ of ‘te

koud’ is deze even lichtjes opwarmen.
Schep een lepel vloeibare karamelsaus op een bord en trek
met een kwastje een streep. Leg daarop de millefeuille.
Leg 2 gekarameliseerde hazelnoten in de karamelsaus en
plak ze daarin, rechtopstaand, op het bord.
Leg er een bolletje vanille-ijs naast.
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Sushi Nigiri rijstballen

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  Maart

Sushirijst koken (shari)

Rijst: 300 gr. sushirijst
water
Awase-zu (azijnmengsel):
3 dessertlepels suiker (30 ml.)
1 dessertlepel zout (10 ml.)
5 dessertlepel rijstazijn (50 ml.)
1 dessertlepel mirin (10 ml.) (optioneel)
NB. Vervang de dessertlepel (10 ml.) door een eetlepel (15 ml.) en je hebt de hoeveelheid voor 450 gr. rijst. Er is ook
kant-en-klare awase-zu (sushi-azijn) te koop, in een fles of in poedervorm.
Voorbereiding:   Was de rijst een aantal keren tot het water redelijk helder blijft. Laat de rijst in een zeef 30 minuten tot
een uur uitlekken.
Verwarm het azijnmengsel in een klein pannetje (of magnetron) en roer tot alle suikerkristallen opgelost zijn. 
Laat afkoelen tot kamertemperatuur. 
Bereiding:   Doe de uitgelekte rijst in een pan met dikke bodem en voeg het water toe. De algemene regel “1½ kopje
water op 1 kopje (droge) rijst” werkt hier prima, of volg de instructie op de verpakking. Heb je oude rijst, laat het dan eerst
zo een uurtje weken. Deksel op de pan, breng aan de kook, 5 minuten koken. Zet na die 5 minuten het vuur zo laag
mogelijk, de pan liefst op een sudderplaatje en laat in ±15 minuten zachtjes droog koken. Haal dan van het vuur, deksel
eraf, schone theedoek erover en nog 15 minuten laten staan. 
NB. Rijstkoker werkt ook prima, haal dan wel de binnenpan uit het apparaat als  je het voor die laatste 15 minuten wegzet. 
Dan de rijst in een brede, lage (houten) kom storten. Schep met een natgemaakte spatel de rijst voorzichtig los en voeg
ondertussen druppelsgewijs het azijnmengsel toe. De rijst mag niet te vochtig worden, het azijnmengsel hoeft niet perse
op. Het beste is om tijdens dit proces met een waaier of ventilator koele lucht naar de rijst te waaien. Laat de rijst nu
afkoelen tot kamertemperatuur voor je ‘m verder verwerkt. Tot gebruik afdekken met de schone theedoek. Liever niet in
de koelkast. Suhirijst is het lekkerste als je ‘m niet te lang van tevoren maakt. Maximaal een dag (maar dan natuurlijk wel
in de koelkast). NB. Het geheim van goede sushirijst: geen shortcuts bij het wassen, wees geduldig, gebruik goede
kwaliteit, niet te oude rijst, waaier de rijst zo snel mogelijk koel, schep voorzichtig zoals je eiwitten door een beslag zo
scheppen, altijd op kamertemperatuur eten.

Soorten:   Sushi kent veel verschillende soorten, waarbij rijst het ingrediënt is dat altijd terugkomt. De overige
ingrediënten en hoe deze tot een eetbaar hapje gecombineerd worden bepalen vervolgens de soort sushi.
Maki:   De bekendste soort sushi in het Westen is maki, wat letterlijk gerold betekent. De rijst wordt samen met de overige
ingrediënten op een nori vel gelegd en dan stijf opgerold in een cilinder van ongeveer drie centimeter in doorsnee. Daarna
wordt de rol in meestal zes of acht plakjes gesneden. Er zijn meerdere soorten maki. Zo is futomaki een wat dikkere rol
van ongeveer vier centimeter die behalve de rijst vaak drie verschillende andere vullingen kent. Hosomaki daarentegen is
een dunnere rol van ongeveer twee centimeter doorsnee met meestal maar één andere vulling. Ukimaki is een variant
waarbij juist de overige ingrediënten in de nori gewikkeld worden en de rijst aan de buitenkant zit. Een in de westerse
wereld veel gegeten Uramaki is de binnenstebuiten rol, zoals de California Roll. Een wat afwijkende vorm van maki
tenslotte is temaki waar de rijst en andere ingrediënten niet gerold maar in een ongeveer tien centimeter lange puntzak
van nori gestopt worden.
Nigiri:   Nigiri  betekent letterlijk pakken of vormen in de hand, en is het bekendste type sushi in Japan. Het is een soort
sushi waarbij een klein bolletje rijst met de vingers gevormd wordt met daar bovenop een stukje rauwe vis gedrukt. Om dit
bij elkaar te houden, in het geval van bijvoorbeeld gladde inktvis of paling, wordt er ook soms wel een dun reepje nori
omheen gebonden. Temari is een variant van nigiri waarbij de rijst en de vis samen tot een balletje gerold worden.
Wasabi is de bindende factor. De ‘gunkan’ (slagschip) vorm heeft een dikke band van nori om de shari (rijstbal), zodat de
kleine en/of glibberige stukken (zalmeitjes) op de rijst blijven liggen.
Oshi:   Gewoonlijk in Japan genoemd als Oshi-zushi, wat fijngedrukte sushi betekent. Bij oshi wordt de sushi in een
houten bakje tot rechthoekige blokjes geperst, waarbij in het midden tussen de rijst vaak groente of een reepje nori komt
en de vis of andere zeevruchten bovenop. In tegenstelling tot de meeste sushisoorten die hun oorsprong in Tokio kennen,
is oshi afkomstig uit Osaka, de tweede stad van Japan.Inari
Inari:   Is een minder bekende soort sushi waarbij de rauwe vis volledig afwezig is. In plaats daarvan is het enkel de
sushirijst die in een klein zakje van gefrituurde tofu (genaamd Aburaage) gestopt wordt. Vaak bevat de aburaage veel olie
na het frituren. Daarom wordt deze nog kort gekookt om het vetpercentage te verlagen. Vervolgens wordt het even
gekookt in soyasaus en dashi saus. Na de afkoelen wordt de rijst pas toegevoegd.
Chirashi:   Chirashi  betekent verspreiden en is een andere soort sushi die nogal afwijkt van de meer bekendere vormen
zoals maki en nigiri. Bij chirashi wordt een kom met rijst gevuld, waarna de overige ingrediënten toegevoegd worden. Dit
kan ongekookt, waarbij de vis en groenten meestal bovenop gelegd worden, maar ook kunnen ze gekookt door de rijst
heen gemengd worden. Er zijn echter behalve de rijst geen vaste overige ingrediënten en binnen Japan zijn er veel
regionale verschillen.
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