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Thema: Japan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amuse: 
Quinoa sushi 
 
 
 
Voorgerecht: 
Gyoza  en tempura van groenten  
 
 
 
Soep: 
Japanse ramensoep 
 
 
 
Hoofdgerecht: 
Beef teriyaki met japanse bonensalade en rijst  
 
 
 
Nagerecht: 
Tiramisu met matcha groene thee 
 
 
  



Quinoa sushi  
Amuse: 15 personen 
 
375  gram  quinoa 
6   eetlepels  rijstazijn, meer/minder naar smaak 
6   theelepels  rietsuiker, meer/minder naar smaak  
    zout 
280   gram  gerookte zalm, in grove stukjes 
36   stuks surimi sticks, in blokjes 
3   stuks avocado, in blokjes 
375   gram  zeewiersalade (wakame) 
1   stuks Nori-vel in stukjes 
 
Extra:  tonicstamper 
   glazen 
 
Breng water aan de kook voor de quinoa. Voeg de quinoa toe aan het 
kokende water en kook deze gedurende 12 minuten.  
Giet af en doe de quinoa in een  grote schaal. Breng op smaak door de 
azijn, de rietsuiker en wat zout onder de quinoa te roeren.  
Proef regelmatig om te bepalen wanneer jij de quinoa lekker op smaak 
vindt.  
Laat de quinoa 10 minuten afkoelen. 
 
Zet de glazen klaar en verdeel de afgekoelde quinoa over de glazen. Druk 
de quinoa aan met een tonicstamper.  
Verdeel de rest van de ingrediënten gelijkmatig en in de gewenste 
volgorde over de glaasjes.  
 
Garneer met wat stukjes nori. 
 
 
  



Gyoza  en tempura  
Voorgerecht: voor 45 stuks 
 
150 gram  kippendijen 
2 cm  gember 
1 teentje knoflook 
2 stuks  shi-itake paddentoelen 
1 stuks  lente-uien 
50 gram  spitskool 
½  theelepel sesam olie 
½  eetlepel sojasaus 
½  eetlepel mirin (zoete japanse rijstwijn) 
¼  theelepel witte peper 
¼  theelepel zout 
45 stuks  gyoza vellen (diepvries) 
     zonnebloemolie voor bakken 
1  dl   water 
 
Extra:  vershoudfolie 
   Aluminiumfolie 
 
Snijd de kippendijen in kleine stukjes en draai in de magimix tot gehakt.  
Bewaar de kip in een kom en voeg hier geraspte gember en knoflook aan 
toe. Hak de shiitake en lente uien in kleine stukjes en de spitskool in 
reepjes. Voeg dit aan de kip toe en breng op smaak met sesamolie, 
sojasaus, mirin, zout en witte peper.  
Op smaak proeven!  
 
Bak dan een klein beetje van de vulling, zo kun je de smaak nog 
aanpassen. Nu kan het vullen van de gyoza beginnen. Neem een vel en 
leg deze in de palm van je hand. Maak de randen nat met een beetje 
water. Voeg hierbij een theelepel van het mengsel in het midden van het 
vel.  
Vouw de gyoza nu dicht door de onderkant op de bovenkant te leggen. 
Goed aanduwen. Nu kun je een mooi randje maken door plooitjes te 
vouwen in de rand.  
Herhaal dit tot je drie stuks per persoon hebt of tot de vulling op is. 
 
 
Het garen van de gyoza’s gaat als volgt:  
Verhit wat zonnebloemolie in een grote koekenpan. Maak een passende 
deksel van aluminium folie.  
Bak de onderkant van de gyoza’s zachtjes aan. Voeg nu 1 dl water aan de 
pan toe (pas op spettert!!) en leg de deksel er op. Nu kunnen de gyoza’s 
gaar stomen. Na ongeveer 5 minuten haal je de deksel van de pan.  
Laat het resterende water verdampen en bak je de onderkant van de 
gyoza’s nog even krokant.  
 



Dipsaus: 
6  eetlepels sojasaus 
3  eetlepels sesamolie 
2  theelepels Sriracha (pittige chili saus) 
2  eetlepels honing 
1  eetlepels sesamzaadjes 
 
De dipsaus maak je door de ingrediënten goed met elkaar te mengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gyoza en tempura  
Voorgerecht: 15 porties 
 
Beslag: 
5  dl   ijskoud water 
3  stuks  eierdooiers vloeibaar 
165  gram  bloem + extra om te bestrooien 
 
Extra:  thermometer 
 
Meng voor het beslag het ijskoude water en de eierdooiers, klop goed 
door met een garde.  
Voeg de bloem toe door een zeef en klop met een garde tot het net 
gemengd is (het beslag mag een beetje klonterig zijn). 
Verhit de olie in een wok of diepe pan tot het heet is (180 graden), maar 
het mag niet roken. 
 
 
2  stuks  ui, in ringen 
2 stuks  rode paprika, in repen 
15  stuks  shiitake paddenstoelen 
200 gram  sperziebonen 
     arachideolie om in te frituren 
 
Extra:  keukenpapier 
    
Zorg dat de groenten goed droog zijn. Haal ze even door de bloem en 
schud de overtollige bloem goed af.  
Doop stukjes groenten in het beslag en leg dan direct in de hete olie. 
Frituur de groenten in gedeelten.  
Haal de groenten uit de pan als ze goudbruin zijn en leg op keukenpapier 
om uit te lekken.  
Herhaal met alle groenten.  
 
Serveer warm samen met de Gyoya’s en de dipsaus. 
  



Japanse Ramensoep 
Soep: 15 personen 
 
Voor de groentebouillon: MEE BEGINNEN 
4 liter  water 
4 stuks  wortelen, in stukken 
6  stengels  bleekselderij, in stukken 
4  stuks  prei, in stukken 
2  stuks  ui, in stukken 
4 teentjes  knoflook, gepeld 
2  stuks  kruidnagel 
2  takjes tijm 
1  bosje  peterselie 
3 stuks  laurierblaadjes 
2  takjes rozemarijn 
12  stuks  peperbollen zwart 
   zout 
3 liter  groentebouillon 
6  eetlepels teriyakisaus 
   arachideolie 
 
Groentebouillon: 
Doe water in een grote pan en breng aan de kook op een matig vuur. 
Doe de groenten met alle kruiden in het water. Zet het deksel op de pan 
en laat alles voor een uurtje sudderen. 
Schuim de bouillon af en giet het mengsel door een zeef. Gooi de 
groenten en de kruiden weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De kip: 
1  stuks  kippenborstfilet 
1  teentje  knoflook, fijngesnipperd 
2 eetlepels sesamolie 
4  eetlepels sojasaus 
2 eetlepels vissaus 
 
Extra:  vershoudfolie 
 
De kip: 
Leg de kippenborst in een diepe kom. 
Voeg de knoflook, de sesamolie, de soja-, en de vissaus toe. 
Masseer zachtjes in en laat gedurende 30 minuten marineren in de 
koelkast. 
 
Smaakmakers bouillon: 
2 stuks  uien, in stukken 
2  stuks  wortelen, in stukken 
3 teentjes knoflook, gepeld en geplet 
8 cm  gember, geplet 
   Arachideolie 
3 liter  groentenbouillon 
50 gram  misopasta 
6 eetlepels teriyakisaus 
10 gram  chineese 5-kruiden poeder let op doe er niet alles  
   tegelijkertijd onder (proeven) 
1/2  stuks  paksoi 
 
Smaakmakers bouillon: 
Stoof de ui, de wortelen, de knoflook en de gember glazig in de 
arachideolie. Blus met de groentebouillon en breng aan de kook. 
Voeg de misopasta toe. 
Neem 1 soeplepel uit de bouillon en doe in een kommetje. Voeg hierbij de 
teriyakisaus en de Chinese 5-kruidenpoeder. Roer en meng opnieuw door 
de bouillon. 
 
Laat de bouillon een halfuur verder koken op een matig vuur. 
Zeef de bouillon en druk de groenten goed plat tijdens het zeven. 
Breng opnieuw aan de kook en doe er de paksoi bij.  
Haal de groenten weer uit de bouillon en zet opzij. 
 
Houd de bouillon warm. 
 
 
 
 
 
 
 



De toppings: 
200 gram  noedels, ramen 
3 stuks  eieren, hardgekookt 
80 gram   taugé 
2  stuks    lente-uitjes, in ringetjes 
1 stuks   rode peper, in fijne plakjes 
1  eetlepel noten, fijngehakt, gezouten 
1  handvol koriander, grof gehakt 
 
 
De toppings en afwerking: 
Kook de noedels gaar zoals aangegeven op de verpakking. 
Haal de kip uit de ijskast en bak ze krokant in 8 minuten. Deze krijgt een 
mooi gekarameliseerd korstje. 
Snijd de kip in reepjes. 
 
Pel de hardgekookte eieren en snijd in plakken. 
Leg de noedels samen met de kip over de kommen. Voeg enkele 
soeplepels hete bouillon toe. Voeg dan de paksoi en de taugé toe, gevolgd 
door de lente-uitjes, de koriander, de rode peper en de noten. 
Werk af met een plakje ei serveer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.	Japanse	ramen	is	eigenlijk	een	maaltijdsoep	die	in	Japan	veelal	als	streetfood	verkocht	wordt.	
Aangezien	een	maaltijdsoep	in	een	menu	wat	lastig	te	combineren	is,	is	deze	versie	uitgekleed	door	
de	hoeveelheid	ingrediënten	bij	de	topping	en	de	afwerking	drastisch	te	verminderen.	Wil	je	deze	
soep	als	maaltijdsoep	maken,	dan	verhoog	je	de	hoeveelheid	noodles,	kip	etc	tot	je	een	goed	
gevulde	kom	soep	hebt.	



 
Beef teriyaki met japanse bonensalade en rijst 
Hoofdgerecht: voor 15 personen 
 
1200 gram  Flanksteak 
3  dl   sojasaus 
3  dl   mirin 
6 eetlepels  honing 
3 cm   gember vers 
3  tenen   knoflook 
   olijfolie gouden dop 
 
Extra:  aluminiumfolie 
 
Maak een marinade van de sojasaus, mirin en honing. 
Hak de gember en de knoflook fijn en voeg dit bij de marinade.  
Verwijder vliezen en overtollig vet van de flansteak en snijd het vlees in 
hanteerbare stukken. Leg de flanksteak in de marinade en laat minimaal 
een uur marineren.  
 
Laat een grillpan goed heet worden. 
Haal de flanksteak uit de marinade en bestrijk met olijfolie. Grill de 
flanksteak aan weerszijden goudbruin. Ongeveer 4 minuten per kant. Het 
hangt van de dikte van het vlees af. 
Haal de steak uit de pan en leg op een bord. Dek dit af met 
aluminiumfolie.  
Laat het vlees 10 minuten rusten. 
 
Giet de marinade in de pan en laat dit inkoken tot een stroperige saus. 
Als je de saus te sterk van smaak vindt, kun je het wat milder maken door 
mirin en room toe te voegen. 
Snijd de steak in dunne plakjes en serveer met de teriyaki saus. 
 
Serveer de beef teriyaki met rijst en boontjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Japanse boontjessalade: 
250  gram  haricots verts  
250  gram  sugarsnaps  
5  stuks  lente-uitjes in stukjes 
4  eetlepels Japanse sojasaus  
4 eetlepels sesamolie of 2 eetlepels zonnebloemolie  
4 eetlepels sesamzaad  
2 stuks  blikje tonijn naturel (uitgelekt)  
   zout 
 
Breng een pan met ruim water en zout aan de kook. Blancheer de haricots 
verts 3 minuten en de sugarsnaps 1 minuut. De boontjes moeten nog zeer 
knapperig en groen zijn.  
Spoel de boontjes onder koud water af en schep ze in een kom om met de 
bosui, sojasaus, sesamolie en sesamzaadjes.  
Serveer op het bord en verdeel de tonijn erover.  
 
Rijst: 
400  gram  Japanse rijst  
 
Kook de rijst 15 minuten en laat de rijst 10 minuten rusten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tiramisu met matcha groene thee 
Nagerecht: 15 personen 
 
Mascarponecrème: 
6 stuks   eidooier vloeibaar 
100  gram   suiker 
500  gram   mascarpone 
5  dl    slagroom 
4  blaadjes   gelatine 

 
 
 
 
 
 

20 gram   groene thee, matcha groene theepoeder 
 
Meteen mee beginnen met 2 personen, 1 voor de biscuit en 1 voor 
de mascaponemousse. 
 
Klop de eidooiers en de suiker met een mixer au bain marie tot je een 
lichtgele, luchtige massa hebt. 
Klop de mascarpone op tot hij luchtig is.  
Spatel 1/3 de van het ei-suikermengsel door de mascarpone. Voeg dan 
ook de rest toe. 
Klop de slagroom op en spatel ook door de massa. 
 
Laat de gelatine weken in koud water. Als de blaadjes slap zijn geworden 
warm je ze op in een steelpannetje met het aanhangende water tot de 
gelatine gesmolten is. Roer de gesmolten gelatine goed door en meng dit 
door het mascarponemengsel. 
 
Verdeel het mascarponemengsel in twee kommen. Los het matchapoeder 
op in 2 eetlepels water en roer tot je een groen papje hebt. Meng dit 
onder EEN van de mascarponemengsels.  
Zet beide kommen in de koeling en laat wat opstijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Matcha-cake: 
200  gram  bloem 
1 zakje  bakpoeder 
1  snufje  zout 
1  dl   melk 
2  eetlepels vanille-extract 
20  gram  matcha groene thee poeder, + 2 el extra voor de  
   afwerking 
8  stuks  eiwitten  
280  gram  suiker 
8  stuks  eidooiers  
120 gram  boter 
 
Extra:  bakpapier 
   Paletmes 
   Rvs-rand 
 
 
Verwarm de oven voor op 175 °C.  
 
Zeef de bloem en het bakpoeder in een kom en voeg het zout toe. 
Meng de melk, het vanille-extract en het matchapoeder in een aparte 
kom. 
Ontvet de kom zorgvuldig en klop de eiwitten met 140 gram suiker stijf.  
Klop in een andere kom de eierdooiers op met 140 gram suiker.  
Spatel de opgeklopte eiwitten door de opgeklopte eierdooiers.  
Spatel er dan ook voorzichtig de bloem door. Hou zoveel mogelijk lucht in 
het beslag. 
 
Doe wat van de ei/bloemmengsel door de melk, familie maken, meng en 
giet het mengsel terug bij de ei/bloemmengsel en spatel door elkaar. 
Smelt de boter en voeg in 2 keer toe bij het beslag. 
 
Bekleed twee bakplaten met bakpapier en leg op beide platen een rvs-
rand. 
Verdeel het beslag gelijk over de twee vormen en laat ca.12 minuten 
bakken (verwissel op de helft van de baktijd de twee bakplaten van plaats 
in de oven voor een gelijkmatig resultaat). 
Haal de biscuitplakken uit de oven en laat afkoelen. 
Laat 1 plak in de vorm zitten en haal de andere uit de vorm. 
 
Voeg het mascarponemengsel met het matchapoeder toe en verdeel dit 
gelijkmatig over de plak in de vorm. 
Gebruik hiervoor een gebogen rvs-paletmes. 



Leg er de plak biscuit op die je uit de vorm hebt gehaald en doe er het 
tweede deel van de mascarpone bij. 
Strijk dit mooi glad en zet de tiramisu tot gebruik in de koeling en laat  
minstens 3 uur opstijven in de koeling.  
 
Werk af door 1 eetlepel matchapoeder over de tiramisu te zeven, snij de 
tiramisu rondom voorzichtig los en verwijder de rvs-rand. 
Snij in mooie stukken en serveer uit. 
 


