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Uramaki sushi met zalm en avocado 
 

Ingrediënten (32 stuks) 

◼ 2 norivellen, overlangs gehalveerd 

◼ 330 g gare sushirijst (zie 'sushirijst' 

onderaan het recept) 

◼ 2 theelepels zevenkruidenmix 

(shishimi togarashi) 

◼ 2 theelepels zwart sesamzaad 

◼ 2 theelepels wit sesamzaad 

◼ 1½ eetlepel wasabipasta 

◼ 1 kleine avocado (200 g), in smalle 

reepjes 

◼ 200 g sashimikwaliteit zalm, in reepjes 

van 1 cm breed 

 
 

Bereiding 

 

Leg een half norivel in de breedte, met de glanzende kant omlaag, op een bamboematje, houd 

aan de dichtstbijzijnde zijde een afstand van 2 cm tot de rand van het matje aan. Doop uw 

vingers in azijnwater, schud ze af. Vorm van een kwart van de rijst een rechthoek en leg hem 

midden op de nori, druk de rijst gelijkmatig over de nori, zodat het hele vel bedekt wordt. 

Strooi een kwart van de zevenkruidenmix en van het gemengde sesamzaad over de rijst en dek 

de rijst af met plasticfolie. Til het matje op en keer de nori, zodat de rijst onder ligt. Leg de nori 

nu weer 2 cm vanaf de rand van het bamboematje. Smeer een dotje wasabi over het midden van 

de nori en leg daar ongeveer een kwart van de avocado en de zalm op. Zorg dat de vulling 

helemaal tot aan de randen van de nori loopt. Begin aan de dichtstbijzijnde kant. Til het 

bamboematje met duim en wijsvinger van beide handen op; houd met de overige vingers de 

vulling op zijn plaats tijdens het rollen. Rol van u af, druk voorzichtig maar stevig en wikkel de 

nori om de rijst en de vulling. Ontrol het matje, laat de plasticfolie om de sushirol. 

Halveer de rol met een scherp mes. Snijd elk stuk in vier schijfjes. Veeg het mes na elke snede 

af. Verwijder het plastic. 

Serveer de sushi direct en geef er sojasaus en wasabi bij. 

Extra benodigd 

Bamboematje, plasticfolie 

 

Sushirijst 

Voor 330 g sushirijst. Doe 200 g sushirijst (liefst koshihikari) in een grote kom, schenk er koud 

water op, roer de rijst met een hand om en giet het water af. Herhaal dit proces enkele malen, tot 

het water helder blijft. Laat de rijst 30 minuten in een zeef uitlekken. 

 

Bereid intussen de sushiazijn: meng 2 eetlepels rijstazijn, 1 theelepel suiker en ¼ theelepel zout 

in een kommetje; roer tot de suiker is opgelost. 

 



Breng de uitgelekte rijst met 250 ml water in een goed gesloten middelgrote kookpan aan de 

kook. Temper het vuur en laat de rijst in de gesloten pan 12 minuten zachtjes koken, tot het 

water is geabsorbeerd. Haal de pan van het vuur en laat hem ongeopend 10 minuten staan. 

 

Spreid de rijst uit in een grote niet-metalen schaal. Trek een grote pollepel of plastic spatel onder 

een scherpe hoek door de rijst om klompjes rijst te breken en schenk de sushiazijn er geleidelijk 

bij. Misschien is niet alle azijn nodig; de sushi mag niet te nat worden. 

 

Keer en draai de rijst met de lepel, werk van de buitenrand naar binnen. Na ca. S minuten zal de 

rijst vrijwel zijn afgekoeld. Dek de rijst af met een vochtige doek terwijl u de sushirijst tot sushi 

verwerkt. 

 



 

Basis miso ramen soep 
 

Ingrediënten (2 pers) 

◼ 2 teentjes knoflook 

◼ 3 cm gember 

◼ 1 sjalotje 

◼ 1 eetlepel gemalen sesamzaadjes 

◼ 1 eetlepel sesamolie 

◼ 1 theelepel sambal 

◼ 3 eetlepels miso 

◼ 1 eetlepel (palm)suiker 

◼ 2 eetlepel sake 

◼ 1 eetlepel sojasaus 

◼ 1 liter kippenbouillon (gemaakt van 1 

bouillonblokje op 1 liter) 

◼ ¼ theelepel witte peper 

◼ 2 porties ramen noedels 

 

Garnering  

◼ lente ui 

◼ wortel reepjes 

◼ sojascheuten 

◼ gepocheerde of hardgekookte eieren 

◼ gekookte varkens of kip reepjes of schijfjes  

 

 

 

Bereiding 

 

◼ Snijd de knoflook, gember en sjalot zeer fijn. Vermaal de sesamzaadjes. Verhit in een 

middelgrote pan de sesamolie en zet de knoflook gember en sjalot aan tot de aroma’s 

naar boven komen. Voeg wat sambal en de miso toe en bak aan. Voeg dan de suiker, 

sesamzaadjes toe. Voeg dan de kippenbouillon, sake, sojasaus toe en een beetje witte 

peper. Breng de soep aan de kook en laat deze pruttelen. 

◼ Bereidt onder tussen de verschillende garneringen voor. Zodra je met de garneringen 

klaar bent, kun je de noedels bereiden. Kook de ramen noedels ongeveer 1 minuut korter 

dan wat op het pakje staat. Proef of de ramen beetgaar is. Zo ja haal de ramen noedels uit 

de pan en in een kom. Voeg tot slot de garneringen en de bouillon toe. 

◼ Om de maaltijdsoep te garneren, voegen wij lente ui, wortel reepjes, sojascheuten, 

gepocheerde of hardgekookte eieren en wat gekookte varkens of kip reepjes of schijfjes  

 

 



 

daifuku mochi met rode bonenvulling  

 

Ingrediënten ( 8 mochi  

◼ 250 gram aduki bonen uit blik 

uitgelekt 

◼ 180 gram gula Jawa 

◼ 120 ml water 

◼ eventueel mespuntje zout 

◼ 100 gram ketanmeel 

◼ 165 ml water 

◼ 70 gr suiker 

◼ drie eetlepels tapiocameel of 

maismeel (maizena) voor het 

vormen van de mochi 

Benodigheden 

◼ bakpapier 

◼ cupcakevormpjes 

◼ schaal die in de magnetron kan 

◼ staafmixer 

◼ magnetron 

 

 

Bereiding 
 

Anko – rode bonenpasta 

 

◼ Giet de aduki bonen af en spoel goed uit onder stromend water 

◼ Zet op gemiddeld vuur en giet er 120 ml water bij en breng aan de kook onder af en 

toe roeren 

◼ Smelt ondertussen 180 gram gula Jawa met een eetlepel water 

◼ Giet gesmolten gula Jawa bij de bonen en laat 5-6 minuten op gemiddeld vuur 

inkoken tot dikke pap en blijf goed roeren 

◼ Schep (voorzichtig want erg heet) in een schaal en laat afgedekt afkoelen 

Mochi deeg 

 

◼ Doe ketanmeel en suiker in een schaal die in de magnetron kan 

◼ Giet al roerend met een garde het water er beetje voor beetje bij zodat je een glad en 

dun (als melk) beslag krijgt 

◼ Verwarm voor 40 seconden in de magnetron en roer door, herhaal dit totdat het deeg 

heel plakkerig, dik en glimmend is. De tijd dat het deeg in de magnetron moet, is 

afhankelijk van de dikte van de schaal. 

◼ Schep deeg (nog heet) op een ovenplaat met bakpapier bedekt met tapiocameel 

◼ Duw de mochi plat tot 1,5 – 2 cm dikte. Gebruik tapiocameel op de handen zodat ze 

niet plakken 



◼ Snij ronde vormpjes en schep een theelepel bonenpasta in het midden en vouw dicht. 

Dit moet gebeuren als het deeg nog warm is, dus opschieten  

 
 

Rode bonenpasta (Anko) 

 

◼ De boontjes uit blik spoel ik een paar keer heel goed af. Het meeste zout uit het water 

is dan weg. Op deze manier hou ik controle over de smaak. Is het nog te mat, dan kan 

er wat zout door de vulling, maar mijn boontjes zijn prima op smaak. Ik ga niks 

toevoegen.  

◼ Ik begin met het opzetten van de bonen en suiker. 

 
◼ Smelten van gula Jawa is gevaarlijk in die zin dat gesmolten suiker karamel wordt, 

dus hati hati! 

◼ Terwijl de bonen in 120 ml water ligt te sudderen, smelt mijn gula Jawa op 

middelhoog vuur. 

 
◼ Nu de suiker is gesmolten, giet ik het bij de bonen en laat het 5-6 minuten op 

middelhoog vuur inkoken. Ik roer regelmatig. Dan giet ik de bonen in een schaaltje 

om af te koelen. De bonen zijn ook heel heet, opletten dus. 



 
◼ Ik ben vandaag ongeduldig dus koel mijn bonenpasta in ijswater. Je kan ook eerst de 

anko laten afkoelen op het aanrecht en dan in de koelkast. Het wordt vanzelf een stuk 

steviger. 

 
◼ Nu mijn anko nog half warm is, zet ik nog even de staafmixer erop. Je kan de pasta 

heel erg fijn maken, maar ik laat nog wat stukjes zitten, dat vind ik lekker.  

 
 

Ketanmeel deeg 

 

◼ Als de anko is afgekoeld kunnen we het deeg maken. Het is belangrijk dat het deeg 

nog warm is als je er daifuku van gaat vouwen. Dus ik werk snel. 

◼ Ik meng de ketanmeel en suiker in een glazen schaal die bestand is tegen de 

magnetron.  



 
◼ Dan giet ik er beetje bij beetje het water bij zodat ik een glad, heel dun (als melk) 

beslag krijg. 

 
◼ Dan kan de schaal in de magnetron (ik denk niet af) en verhit het 40 seconden. Dan 

roer ik het beslag goed door en verwarm mijn beslag 3x 40 seconden en 1x 20; tussen 

elke sessie roer ik goed door.  

◼ Het aantal keer verwarmen is erg afhankelijk van de dikke van de schaal. Na 2x keer 

40 seconden ziet mijn beslag er zo uit. Het is nog nat, maar komt al goed samen. 

 
◼ Na 4x verwarmen ziet mijn beslag er zo uit. Het glimt al goed, maar her en der zitten 

nog wat natte plekjes.  



 
◼ Ik schep nog een keer goed door en verwarm nog 20 seconden. Nu glimt het deeg nog 

meer en overal. Ook is het heel rekbaar en krijg je maar moeilijk je spatel eruit los.  

 
◼ Ik bedek een bakplaat met bakpapier en bestrooi het ruim met tapiocameel 

(cassavemeel), maar het mag ook maismeel (maizena) zijn. Ik schep de hele plak 

deeg dampend op het meel, helemaal in een stuk. 

 
◼ Met handen wit van de tapiocameel duw ik het deegje plat en vorm een plak van 

ongeveer 1,5- 2 centimeter dik. 

 
◼ Ik gebruik een koekjesvorm om er rondjes van te snijden. Je kan ook een stukje ter 

grootte van een pingpong bal eraf halen en tot een rondje vormen. 



 
◼ Ik schep een theelepel van de anko in het midden en vouw dicht. Eerst van boven 

naar beneden dan de zijkanten. 

 


