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recept 1 | Sushiazijn (of kant & klaar)

recept 2 | Sushirijst (op basis van deze rijst)

recept 3 | Yuzu kosho

recept 4 | Specerijen pekel

 Bereidingswijze:
•  Breng aan de kook en giet over in een bakje.
•  Haal de kombu na 15 minuten uit de vloeistof en laat afkoelen.

 Bereidingswijze:
• Rijst wassen, weken, drogen en koken.
• Azijn er door mengen( spatelen).
• Gebruiken bij ca. 30 graden.

Bereidingswijze:
D.m.v. een vijzel alles mengen en in een afgesloten  
container bewaren. 

Bereidingswijze:
• Verpulver de specerijen grof door te pulseren met de keukenmachine.
• Meng de specerijen met suiker en zout.
• 1 recept is voldoende voor 1 à 1,5 kg vis.

2. Sushirijst benodigdheden
• 500 ml Itamae sushirijst | 25297092
• 575 ml water 
• 100 ml sushiazijn

3. Yuzu kosho benodigdheden
• 5 limoenen (zeste)
• 10 gram limoen schil
• 2 tenen knoflook
• 1 tl grof zeezout
• Groene peper naar smaak | 25010304

4. Specerijen pekel benodigdheden
• 15 gram kruidnagel
• 3 kaneelstokjes
• 15 gram jeneverbes
• 200 gram zout
• 600 gram suiker

1.  Sushiazijn benodigdheden
• 250 ml Uchibori rice vinegar | 25296968
• 50 gram zout
• 300 gram suiker
• 10 cm kombu | 25104960

Notities:

Notities:

Notities:

Notities:
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recept 5 | Shio koji 

recept 6 | Arjan’s vissaus

 Bereidingswijze:
• Spoel de rijst totdat het spoelwater helder blijft en laat de rijst een kwartiertje uitlekken.
•    Stoom de rijst ongeveer drie kwartier (dat werkt beter dan koken).  Gekookte rijst wordt snel nat en papperig tijdens 
   het beschimmelen waardoor de schimmel niet goed zijn werk kan doen. 
•  De rijst moet glazig ogen en zacht en een beetje rubberig aanvoelen als je erop bijt.
•  Laat de rijst afkoelen tot kamertemperatuur.
•     Meng een halve gram koji-kin met de rijst en laat gedurende 48 uur fermenteren op een warme vochtige plek. 

Het liefst op 25 tot 35°C, maar koji-kin doet niet zo moeilijk, en een plek met een hoge luchtvochtigheid.
•  Meng een paar keer door met een schone vork, de schimmel heeft lucht nodig.
•  De rijst zal na het fermenteren geheel wit beschimmeld zijn.
•  Stop zodra je groene of gele puntjes gaat zien. Dat zijn sporen van de schimmel.
•  Gebruik 300 gram van de geinjecteerde rijst die nu Kome koji heet en kneed dit samen met het zout, voeg water toe op 

kamertemperatuur en kneed door.
•  Doe in een glazen pot en dek af met een neteldoek, en laat op kamertemperatuur fermenteren. 
•  Roer iedere dag door met een lepel, de shio koji is bruikbaar na een week, maar voor mij het best na 2 weken. 
•  Na twee weken op kamertemperatuur, is de Kome koji in een afgesloten bak 6 maanden houdbaar in de koelkast.

Bereidingswijze:
• Snijd de knoflook, gember, sjalot, chili en gember fijn.
•  Meng met de overige ingrediënten en laat deze minimaal 48 uur 

afgedekt infuseren.

6. Arjan’s vissaus benodigdheden
• 25 gram knoflook
• 25 gram sjalot
• 10 gram verse gember
• 10 gram verse chili (Thaise)
• 25 gram koriander
• 0,5 lt water
• 200 ml citroensap
• 225 gram suiker
• 125 ml vissaus

5.  Shio Koji benodigdheden
• 0,5 gram Koji Kin 
• 300 gram gestoomde rijst
• 100 gram zeezout
• 400 gram bronwater

Notities:

Notities:
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recept 9 | Gemarineerde sjalot

recept 10 | Gepekelde gamba

 Bereidingswijze:
• Breng alle ingrediënten aan de kook.
• Snijd ca. 6 sjalotten zeer fijn met een mandoline.
• Zeef het picklevocht als het kookt en giet de vloeistof bij de sjalot.
• Laat afkoelen en bewaar op kamertemperatuur. 

Bereidingswijze:
•  Snijd of knip de schaal van de gamba van kop tot staart aan de 

buikzijde, zonder het vlees te beschadigen.
•  Breng water aan de kook met 10% sojasaus, kook de gamba’s tot ze 

beginnen te drijven en shockeer ze dan direct in ijswater.
•  Verwijder kop, schaal en darmkanaal vanaf de buikzijde, zonder de 

gamba door te snijden.
• Pekel de gamba 20 minuten in het pekelvocht van de sjalot.

9. Gemarineerde sjalot benodigdheden
• 300 ml water
• 200 gram suiker
• 100 ml Uchibori rijstazijn | 25107330
• 1 kaneelstok
• 1 steranijs
• korianderzaad | 25018508
• 10 cm Kombu |25104960
• zwarte peperkorrels
• zeezout naar smaak

10. Gepekelde gamba benodigdheden
• grote garnalen met kop | 38300151
• vocht van de gepekelde sjalot

recept 7 | Gremolata

 Bereidingswijze:
• Zeer fijn snijden en mengen.

7.  Gremolata benodigdheden
• 25 gram knoflook
• 25 gram verse platte peterselie
• 25 gram limoen zeste 
• 5 gram Aonori | 25299134

Notities:

recept 8 | Spicy Emulsie

 Bereidingswijze:
• Snijd de lenteui zeer fijn.
•  Momiji is zeer fijn geraspte rettich. Maak het door gaten te steken in een 

stuk rettich en hier gedroogde chili in te doen, om het vervolgens zeer 
fijn te raspen. Je kunt ook de daikon raspen en pepers toevoegen.

• Meng alle ingrediënten en bewaar in afgesloten container

8. Spicy Emulsie benodigdheden
• 40 gram wit van lenteui
• 500 ml Japanse QP mayonaise | 25209260
• goma abura (Japanse sesamolie) | 25201578
• 30 gram momiji oroshi of daikon
• 50 gram masago | 38700460

Notities:

Notities:

Notities:



Sushi = vers, altijd zonder compromise!

Sushirijst hoort warm en zacht te zijn, niet koud, sticky of hard. Bij sushi draait alles om de rijst.

Chopsticks zijn leuk,  weliswaar is sushi vooral gemaakt om met je handen te eten. Sashimi eet je met chopsticks.

Sojasaus is zout, maar eigenlijk kun je stellen dat je zo min mogelijk soja moet gebruiken. Alles draait om de balans.

Vraag de sushichef nooit om aanpassingen aan het menu, in de beste sushibars in JAPAN draait het om versheid! 
Structuur en vetpercentage kunnen van invloed zijn op de combinaties. Vertrouw hem.

Laat je niet verleiden tot snelheid, kwali eindigt niet voor niets op teit (ij).

Rijstbereiding is key voor je kwaliteit, neem hier de tijd voor.

Shoga (ofwel sushigember) eet je niet met sushi, maar tussendoor. Gember is zeer heftig en gaat niet samen met de 
smaak van delicate vis. Het is om je smaakpalet te reinigen tussen de sushi door.

Sushi = Energie
Tijd bepaalt de energie in het bereide eten. Tijd tussen productie en consumptie moet kort zijn, anders verandert de 
energie zoals deze bedoeld is. Rijst is warm, vis is koud, naarmate de tijd verstrijkt wordt het precies andersom.

Sushi draait om respect en aandacht voor het ingrediënt. Elk gerecht is met zorg, kunde en liefde bereid maar alles  
komt neer op de kwaliteit en het respect voor het ingrediënt.
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YOUTUBE.COM/HANOSGROOTHANDEL

ABONNEER

EEN VIDEO
EN MIS NOOIT MEER
JE OP ONS KANAAL

Livestreams workshops & masterclasses

Powered by:

Goed nieuws! Een aantal workshops & masterclasses vinden doorgang via een livestream. Zo kunnen 
we u op afstand blijven inspireren. Zet de geplande livestreams vast in uw agenda en kijk eerdere 
livestreams terug.

www.hanos.nl/livestream


