
Boodschappen: 4 pers.

4 tonijnsteaks (a 125gr)

40gr snelkookrijst

2 rode pepers

75ml lichte sojasaus

2 el sesamolie

80 + 75ml sake

125gr taugé

een zakje verse koriander (15gr)

pl/min 2 cm verse gember

1 bosje lenteuitjes of stoneleeks (pl/min 8stuks)

160ml kokosmelk

120gr bloem

2 eieren

2el rietsuiker

2-3 el zonnebloemolie

handje geroosterde sesamzaadjes

  Bereiding  beslag:  (verwarm de oven op 180 graden)

Zet de 40gr rijst met heel ruim water op en laat 8 min koken en giet dan af in een zeef en laat al het water er goed 

uitlopen en doe de rijst terug in de pan en laat 15 min rusten  met de deksel erop. Roer hierna de rijst los met een vork.

Maak dan een beslag van de 120gr bloem, 2 eieren, 160ml kokosmelk, 80ml sake, ¾ tl zout, 2el rietsuiker.

Roer alles goed door met een garde. Roer op het laatst de rijst er door heen en laat even rusten.

 Maak de marinade voor de steaks en de groente:

Neem 75ml lichte sojasaus, 75ml sake, 2el sesamolie en roer dit goed door elkaar en zet even weg in potje of flesje.

Maak de rode pepers schoon en haal alle zaadjes eruit en snijd de pepers in dunnen ringetjes. 

Snijd ook de bosuitjes of stoneleeks in kleine schuine stukjes en meng dit te samen met de taugé goed door elkaar.

Neem dan een kleine koekenpan en  bak een rijstpannekoekje in een halve eetlepel zonnebloemolie. 

Bak er zo vier  en houd deze warm in de oven (180graden).

Leg nu de steaks in een lage schaal en doe de groente eroverheen en giet de marinade er over heen en laat 10 min 

intrekken. Zet nu een grillpan en een wok op het vuur en laat ze goed heet worden. Neem de steaks en groente uit de

marinade. (marinade bewaren) Leg nu alle vier de steaks op grillpan met een  heel klein beetje aanhangend marinade  

en laat ze 1 1/2 min aan iedere kant bakken. Wok de laatste minuut de gemarineerde 

groente in de wok  (moet wel knapperig blijven)

Dan direkt  de rest van de marinade met de  2-3 cm gember rasp in een klein pannetje en laat even aan de kook komen 

en zet dan af. 

Leg nu op ieder  bord een pannekoekje en hierop een 1/4  van de gewokte groente daar bovenop leg je een tonijnsteak .

Druppel dan een klein beetje van de rest van de marinade over de steak en een beetje er rondom en strooi er wat 

koriander en wat sesamzaad over

: een  sWijnadvies tokay pinot Gri

 Gemarineerd met Groente
op Rijstpannekoekje

Tonijn 

Bron: Allerhande nr.3 - 2004

ivm auteursrecht 
moet ik zelf nog 

even een eigen foto 
maken, sorry!


	Pagina 1

