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JAPANESE GRILL - THE MAGIC OF YAKINIKU

‘’Nu is grillen op een Shichirin niet zo maar BBQ’en. 
Dit is een hele andere discipline. Verfijnder, eleganter 
en kleiner. Hier geen halve varkens of hele kippen, 
maar kleine verfijnde gerechten die meer precisie 
nodig hebben. Als eerste heeft men het houtskool 
Binchotan nodig, wat langer brandt op een hogere 
temperatuur en neutraler is dan gewoon houtskool. 
Dit is grillen met de nauwkeurigheid van een Zwitsers 
uurwerk!’’

51115840
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SHICHIRIN

Barbecue shichirin rechthoek 
medium
62173110 

Barbecue shichirin rond 
medium 
62175850 

Shichirin, dé japanse tafelgrill 
Het bijzondere aan het grillen met de Shichirin is het gezellige samenzitten rondom het vuur. Vergelijkbaar met 
gourmetten wordt het heerlijke eten op tafel gepresenteerd in kleine porties. Tevergeefs zul je op zoek gaan naar de 
grillmeester wie de dienst uitmaakt. Bij het gebruik van een Shichirin nemen vrienden en familie plaats rond de grill 
en bereidt iedereen zijn of haar eigen eten naar wens. Een Shichirin is een compacte en veelzijdige Japanse BBQ 
welke je op elk moment makkelijk kunt meenemen of verplaatsen. Met deze grill kunnen we genieten en creëren we 
gezelligheid op en rondom de eettafel. 

Een stukje Japanse geschiedenis
De invloed van Japan is ook niet weg te denken uit onze na-oorlogse gastronomische geschiedenis. Maar wat is het 
toch met Japan? Keer op keer bevestigt Japan zijn status als onuitputtelijke inspiratiebron. Japan is een hoogcultuur 
en al meer dan 2500 jaar een keizerrijk met een centraal bestuur en een centrale organisatie. Bovendien heeft Japan 
zich eeuwenlang afgesloten van de buitenwereld. Het heeft daardoor een geheel eigen wereld gecreëerd. 
Vroeger werden de meeste Japanse BBQ’s uit rivierklei gemaakt. Tegenwoordig is de samenstelling iets complexer. 
Een Shichirin grill moet tegenwoordig meer en meer een krachtpatser zijn en wordt gemaakt van keramiek, quartz 
en cordieriet. Deze samenstelling wordt afgebakken op zeer hoge temperatuur en wordt dan een volledige keuken-
in-één en zo goed als onverwoestbaar. De grill heeft een geglazuurde laag zodat hij makkelijk is in onderhoud. 
Door de ventilatieschuiven aan te passen creëer je de perfecte luchtcirculatie. De Japanse barbecue is bovendien 
perfect voor gebruik in de winter, omdat het geglazuurde keramiek ook beschermt tegen regen en sneeuw en dus 
weerbestendig is. Let wel, hij is open aan de bovenkant dus voor gebruik in tijden van regen en winter weer verstandig 
om te gebruiken onder een overkapping in de tuin.
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BINCHOTAN HOUTSKOOL

Dan komen we bij het volgende type houtskool wat binchotan heet. Het houtskool dat in Japan, want daar gaan 
we het over hebben, wordt gebruikt, heet Binchotan. Een van de belangrijkste redenen waarom de meeste mensen 
binchotan-houtskool graag gebruiken, is vanwege de efficiëntie en de warmte die het produceert. Een opmerkelijk 
ding over binchotan is dat het ongeveer 3 tot 5 uur kan branden, en als het eenmaal gedoofd is, kun je het tot 3 
uur hergebruiken. Dit hangt echter af van het gebruik. Binchotan is een soort houtskool met een onaards hoog 
koolstofpercentage, wat voor een bijna zuivere samenstelling zorgt. En dat proef je. Binchotan wordt daar op 
een prachtige traditionele manier gemaakt – we zijn immers in Japan, dus wat verwacht je – in ovens van steen 
en klei. Het branden van deze houtskool vereist een dermate grote expertise dat er een apart vák voor bestaat: 
binchotanbrander. Echter is dit vak helaas aan het verdwijnen. Maar weinig jongeren van de nieuwe generatie 
hebben er interesse in, wat heel teleurstellend is, want het is oprecht één van de meest waardevolle zaken uit de 
traditionele Japanse cultuur. Maar nu is het er nog, dus geniet ervan zolang het nog kan! Het maken van binchotan 
tegen de Japanse kwaliteitseisen is dus heel moeilijk maar ook zeker niet onmogelijk. Het duurt vooral heel lang. Heel, 
heel, heel erg lang. Één cyclus van het maken van zo’n vierhonderd kilo binchotan duurt vijftien dagen. Die cyclus 
begint natuurlijk met het verzamelen van hout en eindigt met het verpakken in de dozen. Hierbij een kleine overvlucht 
van wat er allemaal gebeurt daartussenin. Het verzamelde hout wordt eerst zorgvuldig in de oven geplaatst en zo’n 
tien dagen lang met minimale zuurstoftoevoer op ongeveer tweehonderd graden verhit. Die minimale zuurstoftoevoer 
zorgt ervoor dat het hout niet verbrandt maar ontleedt. Doordat er zó weinig zuurstof wordt toegevoerd wordt er 
uiteindelijk een bijna volledig zuivere samenstelling van koolstof gevormd. Wanneer de rook die uit de oven komt 
nét de goede kleur heeft, is het hout ontleed en wordt de zuurstoftoevoer vergroot. De oven bereikt een temperatuur 
van maar liefst duizend graden. Dit stopt zodra de houtskool een rode gloed krijgt. De laatste stap is het rollen van 
de houtskool in as en zand, waardoor het zijn kenmerkende grijze gloed krijgt. Het heet immers niet voor niets white 
binchotan.

En dan heb je binchotan, met een prachtig koolstofpercentage van maar liefst zo’n 95,9 procent. Binchotan 
geeft geen rook, spettert niet en brandt op een constante temperatuur. In vergelijking met Marabú-houtskool 
is het dus eigenlijk het rustige broertje dat alles wat rustiger en netter oppakt. Binchotan Eucalyptus heeft een 
koolstofpercentage van 95,9%. Het houtskool bed kan een temperatuur behalen van 870 tot 1000 graden. De totale 
brandduur is gemiddeld 4 uur. Tijdens het traditioneel productieproces zijn geen chemicaliën toegevoegd. Hierdoor 
zal er geen rook- of smaakontwikkeling zijn. De as hoeveelheid is ca. 1,8%. Maitew heeft een koolstofpercentage 
van 96-98%. Het houtskool bed kan een temperatuur behalen van 1000 tot 1200 graden. De totale brandduur is 
gemiddeld 6 uur. Tijdens het traditioneel productieproces zijn geen chemicaliën toegevoegd. Hierdoor zal er geen 
rook- of smaakontwikkeling zijn. De as hoeveelheid is ca. 1,5%. Binchotan Konia heeft een koolstofpercentage 
van 96-98%. Het houtskool bed kan een temperatuur behalen van 1000 tot 1100 graden. De totale brandduur is 
gemiddeld 5 uur. Tijdens het traditioneel productieproces zijn geen chemicaliën toegevoegd. Hierdoor zal er geen 
rook- of smaakontwikkeling zijn. De as hoeveelheid is ca. 1,5%. Binchotan Lychee heeft een koolstofpercentage 
van 95,9%. Het houtskool bed kan een temperatuur behalen van 870 tot 1000 graden. De totale brandduur is 
gemiddeld 4,5 uur. Tijdens het traditioneel productieproces zijn geen chemicaliën toegevoegd. Hierdoor zal er geen 
rook- of smaakontwikkeling zijn. De as hoeveelheid is ca. 1,8%. Mensen die het milieu hoog in het vaandel hebben 
houden van dit soort houtskoolbriketten. De ingrediënten blijven namelijk ongebruikt, tenzij je ze hier inzet. Deze 
houtskoolbriketten worden namelijk gemaakt uit zaagsel. Dat zorgt voor een geweldige smaaksensatie door alle 
verschillende soorten houtsmaken die door je lijf gieren, en is ook nog eens ecologisch. Barbecueschaamte doet er 
hier absoluut niet toe. Start je vuurtje en barbecueën maar!
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BINCHOTAN HOUTSKOOL

Houtskool binchotan white 
eucalyptus 
65107940 

Barbecue spiezen shichirin
62173130 

Yakatori bar 
62173120  
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TARE SAUS

Notities:

Ingrediënten: 
• 500 ml soja saus • 500 ml mirin • 250 ml sake • 1 geroosterd kippenkarkas • 200 gram bruine suiker 
• 50 ml rijstazijn • 6 knoflook tenen • 6 stuks bosui • 50 gram verse gember • 2 citroengras-stengels • Olie

Stoof de vaste ingrediënten aan in wat olie en bestrooi met de suiker. Laat bakken totdat de suiker begint te 
karamelliseren. Bevochtig daarna met de vloeibare ingrediënten. Laat dit koken tot alles volledig gaar is. Haal 
het karkas uit de saus, mix de rest fijn en haal het door een fijne zeef. Laat eventueel nog verder inkoken.

Bewaar in een afgesloten weckpot
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RECEPT 1| HOEVEKIP VLEUGEL

Notities:

Ingrediënten: 
• Kippenvleugels • Tare saus

Benodigdheden:
• Mes • Spiezen • Shichirin • Binchotan • Yakitoribars
 
Verwijder de vleugel van de kip door met een mes door het okselgewricht te snijden. Verdeel zorgvuldig in drie 
stukken ter hoogte van de gewrichten. Spies met 2 spiezen.

Stook je rechte Shichirin op met binchotan, leg de twee Yakitori bars op de bbq en zorg voor dezelfde afmeting 
tussen de baren als de gespieste kip. Gaar in enkele minuten, draai de spiezen geregeld om. Smeer na enkele 
minuten de kip in met tare saus, herhaal dit elke minuut totdat de kip gaar is. Afhankelijk van de temperatuur 
van het vuur en de dikte van de kip, zullen de vleugels na 5-9 minuten klaar zijn.
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Recept 2 | Kippendij – Yakitori style

Notities:

Ingrediënten: 
•  Kippendij • Tare saus

Benodigdheden:
• Mes • Spiezen • Shichirin • Binchotan

Verwijder zorgvuldig het been uit de kippendij en verwijder de huid. Bewaar de huid voor het volgende recept. 
Spies het dijenvlees aan 2 spiezen zodat het vlees zo vlak mogelijk blijft. Rooster boven een gloeiend stuk 
binchotan. Draai het vlees regelmatig om.

Lak aan het einde meermaals met tare saus en laat de saus karamelliseren
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Recept 3| Kippenhuid – Japanse mosterd

Notities:

Ingrediënten: 
• 4 stuks kippenhuid van dijen 
• Karashi (Japanse mosterd)
 • Keltisch zeezout

Benodigdheden:
• Shichirin • Yakitoribars • Spiezen 
• Binchotan

Vlecht de kippenhuid rond 2 spiesjes zodat 
het ze niet kunnen opkrullen.
Rooster de spiesjes met de Yakitoribars 
krokant boven een heet binchotan vuur, 
terwijl je ze zoveel mogelijk draait om 
verbranden te voorkomen.

Laat het vel lang genoeg bakken zodat 
het mooi krokant kan worden.
Bestroom met Keltisch zeezout en serveer 
met Japanse mosterd.
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Recept 4 | Kippenbouillon geroosterd

Notities:

Ingrediënten:
• Karkas en de afsnijdsels van hoevekip
• 2 kleine winterpeen
• 1 bleekselderij
• 1 wit van prei
• 2 sjalotjes
• 2 laurierblaadjes
• 2 takjes thijm
• 1 steranijs
• 1 teentje knoflook

Benodigdheden:
• Kookpan
• Shichirin
• Zeef

Rooster het karkas en de afsnijdsels op de Shichirin. 
Leg het karkas en de geroosterde afsnijdsels in 
een pan. Voeg de wortel, bleekselderij, wit van prei, 
sjalotjes, laurierblaadjes, takjes thijm steranijs en de 
knoflook toe. Overgiet met water, breng aan de kook 
en houd vervolgens gedurende een uur onder het 
kookpunt. Verwijder het vet en onzuiverheden. Breng 
tenslotte nog kort aan de kook en laat het daarna 
enkele uren trekken. Zeef het geheel, koel het af en 
bewaar koud.
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Notities:



2021 ACTIVITEITEN &
evenementenevenementen

 

Livestream & masterclass 
kijken of gemist? 
Kijk op www.hanos.nl/livestream

YOUTUBE.COM/HANOSGROOTHANDEL

ABONNEER

EEN VIDEO
EN MIS NOOIT MEER
U OP ONS KANAAL

MASTERCLASSES STORYTIPS & TRICKS PRODUCT VIDEO’SHOE MAAK IK


