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AMUSE: EBI GYOZA (GARNALENDUMPLING) MET SOJASAUS EN SESAMOLIE 

   Ingrediënten   Bereiding ebi gyoza: 

 Ontdoe de gamba’s van hun pantser en darmkanaal, snijd in zeer kleine brunoise en zet weg; 

 Weeg de waterkastanjes af en meng deze zeer kort met de in stukken gesneden bosuitjes in een 
foodprocessor; hak ze in gelijke grootte als de gamba’s of snijd eveneens met de hand in gelijke 
grootte; 

 Blancheer de in koud water gewassen spinazie in een vergiet: zet dit vergiet met de gewassen 
spinazie in een gootsteen en overgiet de spinazie met kokend water; 

 Laat vervolgens goed afkoelen onder koud stromend water, uitlekken en droog de spinazie 
vervolgens voorzichtig met een schone theedoek; hak de spinazie vervolgens fijn; 

 Maak een glad mengsel van zout, peper, suiker, oestersaus, sojasaus en sesamolie; voeg nu de 
maïzena toe en roer opnieuw tot een glad mengsel;  

 Meng dit (maïzena)mengsel door het fijngehakte gambamengsel met de gehakte spinazie; 

 Weeg het totaalgewicht en verdeel de massa daarna in 36 gelijke hoeveelheden. 

 Leg 36 wontonvelletjes klaar, die je eerst in ringworm hebt uitgestoken; let op dat je steeds 1 
velletje pakt; soms is dit moeilijk te zien (twee velletjes geeft geen goed garingsresultaat); 

 Schep steeds één hoeveelheid in het midden van een wontonvelletjes, bevochtig de randen met 
een beetje water en vouw ze dubbel; 

 Druk de randen goed op elkaar, zodat mooie halve maantjes ontstaan. 
 
Bereiding gyoza saus: 

 Wrijf de zeer fijngesneden knoflook en chilipeper met een beetje zout met de platte kant van 
een mes (op een werkplank) tot een pasta; 

 Verwarm de suiker met de azijn in een steelpannetje op laag vuur tot de suiker is opgelost; 

 Roer nu de pasta van knoflook, rode peper en zout + de oplossing van suiker en azijn + sojasaus 
en sesamolie goed door elkaar tot een homogene massa en zet luchtdicht afgesloten weg tot 
gebruik. 

 Noot: de saus heeft een en al pit en kracht, maar heeft tevens een zachte vlezige nasmaak; 
Tevens is de saus is in de koelkast enkele weken houdbaar. 

 

  Ebi gyoza  
24 stuks gamba’s   
180 g waterkastanjes (uit blik)  
3 st bosuitjes  
150 g verse spinaziebladeren  
  peper en zout   
3 g suiker  
15  g oestersaus  
15 g sojasaus  
12 g maïzena  
10 g sesamolie  
circa 1 pakje wontonvelletjes (36 stuks)  
60 ml water  
    

    

    

    

    

  Gyoza saus  

1 tn knoflook  

1/3  grote rode chilipeper  

  zout  

15 g suiker  

50 ml natuurazijn  

125 ml lichte sojasaus  

7 g sesamolie  
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Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Neem 2 grote pannen met water en breng deze aan de kook en voeg iets zout toe; 

 Zodra het water in de pannen kookt voeg dan steeds 3 dumplings per pan toe; 

 De kooktijd is ongeveer 1 minuut; je ziet wanneer de dumplings gaar zijn: ze gaan dan drijven; 

 Verwijder de dumplings met een schuimspaan en breng over op een dienblad waarop een 
schone theedoek is gelegd.  

 De warme borden staan klaar, zodat direct met de opmaak kan worden gestart. 
 
TIP: het geheim van vulling en slagen van het proces is: hak de vulling niet te fijn en leg niet te veel 
vulling op een velletje! En . . . oefening baart kunst.  
 
 
Serveer uit: leg 3 ebi gyoza op elk bord en drapeer een gedeelte van de saus hierover. Zet de rest 
van de saus op tafel. 
 
 
 
Wijnadvies: Rully 
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