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GESCHROEIDE TONIJN MET PISTACHEKORST EN PAPAJASALSA 

  Ingrediënten  Tonijn: 
Verhit de oven tot 250 °C. Rasp de schil van de citroen(bewaar de citroen voor citroensap bij de salsa). 
Hak de pistachenoten in de magimix tot fijn kruim. Strooi ze op een bakplaat en meng de citroenrasp 
erdoor. Zet opzij. 
Snijd de tonijn in 3 stukken. Bestrijk de tonijn met de olijfolie en bestrooi met peper en zout. Laat een 
grilplaat op het vuur zeer heet worden. Leg de stukken tonijn op de grilplaat en bak ze rondom aan, 
keer ze regelmatig een slag. Haal ze van de plaat en laat ze iets afkoelen. 
Bestrijk de  tonijn royaal met de mosterd en wentel de stukken door het pistachekruim; druk met de 
vingers nog wat kruim op de kale plekjes. Leg de tonijn in een ovenschaal en op 35 °C zet in de 
Rational-oven met de kerntemperatuurmeter ca. 2 cm in de tonijn gestoken. Controleer met de 
kerntemperatuurmeter dat de tonijn in het midden koud blijft, de tonijn moet rauw blijven in het 
midden met rondom een 1-2 cm brede gare rand. Haal de tonijn uit de oven en laat hem afkoelen. 
 
Salsa: 
Schil de komkommer, snijd hem over de lengte doormidden en schraap de zaadlijsten eruit. Snijdt in 
blokjes van 1 x 1 cm en doe ze in een schaal. Snijd ook de papaya en de mango in blokjes van 1 x 1 cm 
en voeg dit bij de komkommer. Snijd de peper zeer fijn en rasp de schil van de limoenen. Vermeng dit 
met het citroensap, de vissaus, de olijfolie en de kristalsuiker. Vermeng dit alles goed met het 
komkommermengsel en de helft van de dressing en zet koel weg. Vlak voor het uitserveren het vocht 
van het mengsel goed laten uitlekken.  
 
Uitserveren: 
Halveer de tonijnstukken  voor het opdienen en snijd in 2 cm dikke pakken. Dien ze op met de salsa 
ernaast. Garneer met het overschot van de dressing. 
 
 
 
 
 
 

  tonijn  
150 g gedopte groene pistachenoten  
1 1/2 st citroen  
1000 g tonijnfilet  
5 el olijfolie   
10 el dijonmosterd (fijn)  
       
    
    
    
    
    
    
    papayasalsa   
1 st komkommer  
1 st papaya  
1 st mango  
1 st rode peper  

30 g gemberwortel  

1 st rode ui  

1 st limoen   

1 el citroensap(van citroen tonijn)  

1 el Thaise vissaus  

3 el olijfolie  

1 el fijne kristal suiker  

    

    

    

    

    


