
GEMARINEERDE TONIJN MET GEMBER-RADIJSDIP 

 

700 gr tonijn   40 gr gember (stuk) 

 (sushikwaliteit)   10  radijsjes 

5 el sojasaus  150 gr volle kwark 

4 el mirin   100 gr Griekse yoghurt 

1  limoen (sap van) zout en versgemalen peper 

1 tl wasabipasta  1 bos biesloook 

 

N.B. 

Omdat deze amuse een korte voorbereiding behoeft, maakt het team 

dat dit gerecht maakt ook de visbouillon voor de volgende drie 

gerechten.  

 

Visfumet  

2 kg visgraten  3,5 liter water 

2 st uien (groot)  5 dl  witte wijn 

4 stengels bleekselderij  geplette peperkorrels 

4 takjes verse tijm  2 bl.  Verse laurier 

alle       peterseliestelen  van een bosje  

50  gram  boter   50 ml olijfolie 

 

Visfumet 

Start met de bereiding van de visfumet.  

Hak en/of knip de visgraten in kleine stukken. Verwijder de ogen en 

kieuwen uit de kop van de vis.  

Spoel alle graten en koppen goed schoon en laat uitlekken. 

Zet een grote braadpan op de wokbrander. Verwarm hierin de boter en 

de olie en stoof hierin de fijn gesneden uien en bleekselderij. 

Voeg vervolgens de visgraten en koppen toe. Zet onder voortdurend 

roeren goed om. Voorkomen aanbranden en zet zo nodig het vuur lager. 

Voeg de witte wijn toe en laat even doorkoken.  

Voeg vervolgens het inmiddels voorverwarmde water toe. Laat aan de 

kook komen. Schuim af. Voeg de kruiden toe. Laat 15-20 minuten garen 

onder regelmatig afschuimen. Zeef de visbouillon door een kaasdoek. 

Verdeel de visbouillon over de verschillende gerechten 

 

 

GEMARINEERDE TONIJN MET GEMBER-RADIJSDIP 

Spoel de tonijnfilet schoon, dep hem droog en snijd hem in vierkantjes (ca 

3 x 3 cm). Drie per persoon. 

Doe deze in een glazen kom.  

Meng de sojasaus met de mirin, het citroensap en de wasabipasta en giet 

deze marinade over de blokjes tonijn.  

Meng alles goed en laat de vis vier uur (of zo lang we kunnen voordat de 

andere gerechten doormoeten) in de koelkast marineren.  

 

Schil de gember en rasp hem fijn.  

Was de radijsjes, maak ze schoon en rasp ze grof.  

Roer  beide ingrediënten door de kwark en yoghurt en breng op smaak 

met zout en peper.  

Snijd het bieslook in smalle ringetjes.  

Neem de blokjes tonijn uit de marinade en haal ze door het bieslook.  

 

Leg de blokjes in een diagonaal over een vierkant bord. 

Prik in het middelste blokje een bamboe spiesje.  

Leg een streepje dip aan de ene zijde van de diagonaal en wat ingekookte 

en gezeefde  marinade aan de andere zijde 

 

Wijnadvies: St. Veran 

 


