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TONIJN MET GARNITUUR VAN KOMKOMMER EN WAKAME EN SOJA IJS 

  komkommergelei  Bereiding: Maak de peterselie blaadjes fijn, snipper de sjalot, pureer de komkommer zonder zaad en 
passeer door een zeef. Meng peterselie, 1 dl komkommer sap, azijn, gember en sjalot. Laat zo lang mogelijk 
marineren. Zeef de massa (niet doordrukken). Week gelatine, verwarm 1 eetlepel sap en los de gelatine 
hierin op. Meng door het overige sap, breng op smaak met peper en zout en laat geleren in de koeling. 
 
 
 
 
 
Soja ijs: meng alle ingrediënten voor het ijs. Verwarm al kloppend tot 65 C. Zeef de massa en laat afkoelen. 
Draai ijs in de ijsmachine.  
 
 
 
 
 
 
 
Wakame espuma: Maal wakame met bouillon, azijn en olie heel fijn en passeer door een heel fijne zeef. 
Breng op smaak met peper en eventueel zout. Meng de pro espuma erdoor en doe de massa in een kidde. 
Plaats 2 gaspatronen. Zet koud weg tot gebruik. 
 
 
 
 
 
Komkommer: verwijder het zaad en snij in blokjes van ½ x ½ cm. Meng dat met overige ingrediënten en 
breng op smaak met peper en zout. Laat marineren. 

2 el bladpeterselie  
1/2 st sjalot  
200 gr komkommer  
10 gr witte wijn azijn  
5 gr gember zoet/zuur  
2 bl gelatine  
  peper/zout  
    
  Soja ijs  
1 ½ dl melk  
1 ½  dl room  
40 gr eigeel  
30 gr ketjap manis  
30 gr Japanse soja  
15 gr suiker  
    
    
  Wakame espuma  
40 gr Chuka wakame  
1 dl kippenbouillon   
40 gr sushi azijn  
35 gr sesamolie  
  peper/zout  
20 gr Pro Espuma, koud  
  of 1 blad gelatine  
  Komkommer  
200 gr komkommer  
2 el sushi azijn  
1 el koriander  
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500 gr tonijn  Tonijn: De tonijn wordt op twee manieren klaar gemaakt. Snijd 250 gr tonijn tot een heel fijne tartaar. 
Breng op smaak met  2 el yuzu, olijfolie en azijn. Kruid met peper en zout en laat marineren. 
Snijd de andere 250 gr tonijn in blokjes en marineer met ketjap en 2 el yuzu. Breng op smaak met peper 
en zout en laat marineren. 

 
 
 
Presentatie: Snij de radijsjes in  flinterdunne plakjes (6pp). Bak de kwarteleieren in de poffertjes pan, 
bestrooi licht met zout. Leg de plakjes radijs in een kring op het bord. Zet hierop een ring zo groot als de 
eieren, vul deze met de tonijn tartaar en leg het ei erop. Doe in een trechtervormig glas wat wakame 
salade met daarop de komkommer blokjes en de tonijnblokjes. Doe op de tonijnblokjes wat 
komkommergelei. 
Leg als laatste op de tonijn in het glas een quenelle ijs en spuit aan één kant wat wakame espuma. 

4 el yuzusap (2x2el)  
2 el olijfolie  
1 el sushi azijn  
2 el ketjap manis  
  peper/zout  
    
12 st radijs  
12 st kwartelei  
100 gr Chuka wakame  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 
 


