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Inleiding

Sushi is een zeer populair gerecht over de hele wereld.
Met deze sushi-kit kun je de unieke en smaakvolle sushi
van enkele van de best beoordeelde restaurants in je
eigen huis nabootsen, zodat je gasten ervan kunnen
genieten.

Met deze sushi kit kun je de grootte en vorm van je sushi
bepalen en bepalen, evenals de uitgebreide smaken die
eraan kunnen worden toegevoegd.

Uitrusting in je sushi
set Je sushi-set wordt geleverd met 15 essentiële items:

Uitleg over de uitrusting
1.

Ronde deksel - Gebruikt om je sushi een klassieke
ronde vorm te geven

2.

Mini vierkant frame - Gebruikt in het vroege stadium
van het sushi-bereidingsproces, het vierkante frame
wordt gebruikt om je sushi een mooie vorm te geven.

3.

Mini Vierkant Deksel - Gebruikt om uw sushi in een
elegante vierkante vorm te maken.

4.

Platte Deksel - Gebruikt om. De sushi driehoekig
en vierkant te maken.

5.

Serveervork: Gebruik deom sushi op het bord van uw
gasten te serveren

6.

Spatel: Gebruik om de rijst gelijkmatig te

7.

verdelen Sushimes: Gebruik om zorgvuldig
gesneden je sushi in kleine stukjes zodat al je
vrienden en familie ervan kunnen genieten.

8.

Harttopping: om je sushi een hartvorm te geven

9.

Driehoekige bodem: om je sushi een hartvorm te geven
sushi

10. Ronde basis: gebruikt in de vroege stadia van het
sushi-bereidingsproces om de sushi vorm te
geven.
11. Groot vierkant frame: gebruikt in de eerste stadia
van het sushi-bereidingsproces help het vorm te
geven

Zoals je op de afbeelding kunt zien, wordt er verschillende
apparatuur gebruikt om de verschillende vormen van
sushirollen te maken. Hoe u dit concreet doet, wordt
verderop in de stapsgewijze handleiding uitgelegd.

Andere items in uw kit

12. Deze unieke draagtas kan
worden gebruikt om uw
sushi-kit gemakkelijk te
vervoeren en op te bergen
en om alles bij elkaar te
houden in een plek.

13, 14 en 15. Met deze handige
schoonmaaktools
kun
je je sushikit
grondig reinigen
gebruikHet individu
De borstels kunnen in
alle hoeken effectief te reinigen!

Voorbereiding
Voordat u de eerste stappen zet om smaakvolle sushi
te maken, moet u de benodigde ingrediënten
aanschaffen.

Basis Sushi Ingrediënten: Sushi
●
●
●

Rijst
Nori (zeewiervellen)
Sojasaus

Extra's:
●
●
●
●

Wasabi + Gepekelde Gember
Sesamzaadjes
Chia Zaden Sriracha
Chilisaus

Voor de meeste van deze ingrediënten vind je ze op je
lokale Aziatische voedselmarkt of in het internationale
eetpad van je supermarkt.

Verse producten
Naast de sushi-nietjes heb je ook wat verse producten
nodig. Dit deel is helemaal aan jou en je kunt de
groenten, fruit en eiwitbronnen kiezen die je wilt.
Sommige van de groenten die we aanbevelen om mee te
experimenteren zijn komkommer, avocado, asperges,
jalapeno, wortelen, sla, paprika, rode ui, radijs en zoete
aardappel. Qua fruit zijn ananas, mango, appel en peer
allemaal smakelijke opties. Eiwitbronnen zijn belangrijk
en verse zalm, verse tonijn en garnalentempura kunnen
klassieke opties zijn. Als je vegetariër bent, kun je kiezen
voor tofu.
Wees creatief met je verse producten, het is het
belangrijkste onderdeel van elke sushi-bereiding en het
kan een paar keer proberen voordat je de meest
bevredigende en heerlijke combinatie van smaken vindt.

Stapsgewijze handleiding
voor het maken van sushi
Stap 1: maak je sushirijst Maak je
sushirijst
op het fornuis of met behulp van een rijstkoker. Hier is
een eenvoudig recept om heerlijke sushi te maken rijst.
Combineer 200-300 g sushirijst met 2 kopjes
water in een middelgrote pan en breng aan de
kook. Zodra het water begint te koken, zet je het
vuur laag en dek je het af. Laat de rijst 20
minuten sudderen, roer om de 5 minuten of zo.
Verwijderen van het vuur na 20 minuten, maar
laat de rijst afgedekt ongeveer 10 minuten staan
om ervoor te zorgen dat de rijst volledig gaar is.
Een smaaktest zorgt ervoor dat je rijst perfect
luchtig en niet krokant is.
Tijdens het koken kun je aan de slag met het bereiden van je
lokale producten.

Stap 2: Breng je sushirijst
Als je nog geen rijstazijn hebt, kies dan gerust voor de
voorgekruide rijstvariant om jezelf een stap te besparen. Als
je al een fles rijstazijn of witte azijn bij de hand hebt

de rijst op smaak met zout en azijn. Voor bovenstaande
rijstmaten heb je 85 ml gekruide rijstazijn of 85 ml gekruide
azijn met 1 theelepel suiker en 1/2 theelepel zout nodig. Giet
dit over je rijst, pluis met een vork en proef. Pas zout/suiker
naar wens aan. Haal de rijst van het vuur, doe deze in een kom
en dek af met keukenpapier.

Stap 3: Bereid je groenten en fruit
voor Terwijl de rijst kookt, kun je
je groenten en fruit bereiden.
Snijd verticaal in lucifers en zet
apart. Zodra de rijst klaar is, ben
je klaar om je sushi te maken!

Stap 4: Gebruik de apparatuur uit uw kit
Nu is het tijd om te beslissen welke vorm u wilt dat uw sushi heeft.
Met deze kit kun je kiezen tussen hartvormige, ronde, vierkante of
driehoekige sushi! De apparatuur die u gebruikt hangt af van de
gewenste vorm.
●

Voor ronde sushi, steek 11 in 10.

●
●

Voor hart- en driehoekssushi, plaats 11 in 9
Voor vierkante sushi, plaats 2 in 4

●

Voor driehoekssushi, plaats item 11 in 9

Stap 5 – voeg je zeewier toe
Bedek de binnenkant van 10 met een vel nori/zeewier.

Stap 6 – Voeg je sushirijst toe
Gebruik item 5 uit je sushi-set en vul deze voor
de helft met sushirijst. Gebruik item 3 om een
groef in de rijst te maken. OPMERKING: Als je
vierkante sushi hebt gekozen, gebruik dan de
dunne kant van item 3 om de sleuven te
maken.

Stap 6: voeg uw ingrediënten
toe!
Voeg je favoriete toppings toe aan
de gleuf en vul de rest met
sushirijst.

Stap 7: Wikkel en vorm je sushi
Wikkel je nori/zeewiervel rond de rijst.
Afhankelijk van de vorm die je in het begin hebt gekozen,
kies je de volgende uitrusting:
●
●
●
●

Voor ronde sushi, gebruik 1 en druk op de bovenkant
Voor hartvormige sushi, gebruik item 8 en druk op de
bovenkant
Voor vierkante sushi, gebruik item 3 en druk op de
bovenkant
Voor driehoekige sushi, gebruik de platte kant van item
4 en druk op de bovenkant

Stap 9: Snijd je sushi Snijd
met je sushimes (item 7 ) de
gaten. Druk vervolgens
nogmaals op de hoes met de
door u gekozen vorm (item 1,
8, 3 of 4, zie stap 8) voordat u
10 en 11 naar buiten schuift.

Stap 10: Ingrediënten toevoegen en
serveren
Stapel vervolgens de ingrediënten op elkaar en maak wat
dipsauzen klaar. Je sushi is nu klaar om te serveren en te
genieten!

Extra Toppings
Er zijn veel ingrediënten die goed samengaan met sushi.
Hieronder vindt u een korte lijst met ingrediënten die veel
worden gebruikt door sushichefs.

•

chiazaad

•

sesamzaad

•

amandelen

•

geplette walnoten

•

gesneden mango

•

krokante

•

uien gehakte groene uien

•

zeewiersalade

•

phigh

Sushi Sauzen
Zelfgemaakte sushi zou natuurlijk niet hetzelfde zijn
als het niet geserveerd werd met een rijke saus!

Pittige Mayonaise
1 eetlepel zelfgemaakte
mayonaise
1/2 eetlepel sriracha chilisaus
Stel uw ideale warmteniveau in
van mild tot onredelijk heet!
Vervang indien nodig
veganistische mayonaise of
gewone Griekse yoghurt.

Ponzu
Ponzu is een citrusachtige sojasaus met toegevoegde
citroen of limoen. Het kan gemakkelijk worden gekocht
of nagebootst door vers sap of rasp toe te voegen aan je
favoriete sojasaus.

Palingsaus
•

½ kopje glutenvrije sojasaus indien nodig

•

½ kopje kristalsuiker

•

½ kopje Mirin Japanse zoete wijn

1.

Combineer alle drie de
ingrediënten in een kleine
steelpan, klop goed om te
combineren.

2.

Breng aan de kook op middelhoog vuur.

3.

Verwarm, zet het vuur lager en laat sudderen
zachtjes tot het volume van de saus is
verminderd tot ongeveer ¾ kopje. (Als je het hard kookt
, krijg je karamel, geen saus!)


4.

Haal van het vuur en laat afkoelen tot
kamertemperatuur.

5.

Eenmaal afgekoeld, breng over naar de koelkast en laat
afkoelen tot het is uitgehard klaar voor gebruik.

6.

Om te serveren, doe de saus in een
spuitzak of sausfles (afgebeeld). Knip de
punt van de spuitzak af (indien van
toepassing), knijp de saus
naar wens over de bereide sushi.

Sojasaus
Houd het simpel met in de winkel
gekochte sojasaus (natriumarm is een
gezondere keuze). Het gaat geweldig met
sushi!

Ken je sushi
Als je niet bent opgegroeid met het eten van sushi, weet je misschien niet
hoe je sushi moet noemen als het wordt geserveerd. We hebben een
overzicht gemaakt van enkele veelvoorkomende sushitermen en -recepten,
zodat u uw sushikennis met uw gasten kunt delen.
Rolnaam

Wat zit er in?

Bevat rauwe
vis?

Pittige
Roll

Tonijn Tonijn, mayonaise, hete saus

Ja

Oruga
Roll

Paling, komkommer, avocado

Nee

Spider roll

Tempura soft shell crab, komkommer,
avocado, pikante mayonaise

No

Garnalen
Roll Tempura

Tempura garnaal, avocado, vlokken
tempura, saus paling
turf Komkommer, viskoek/imitatiekrab,
rundvlees,wortel, tonijn, zalm, avocado

Nee

Surf & Roll
rol

Tiger roll

Philly
Roll
crispy roll
Dynamite roll

inhoud kan verschillen, maar heeft soms
een soort
waardoor het lijkt alsof de
ontploft.
Avocado, garnalen tempura, komkommer,
tobiko
(vliegende viskuit - viskuit)

JaVulkaanrol
topping

Meestal nee Dubbel check
zeker

Zalm, avocado, roomkaas

ja

Pittige tonijn, crispy zeewier, tempura
Garnalen Tempura, Geel Staart, Taugé,
Wortelen, Avocado, Komkommer, Chili,
Pittige

ja
Soms

Mayo Rainbow
Roll
Viscake/Imitatiekrab, Avocado,

Ja

Roll Dragon
Roll

Komkommer, Tonijn, Avocado, Zalm,
Garnalen, Yellow Tail
, Krab, Komkommer/Avocado Buiten,
Paling Saus
Eel
Krab of Imitatiekrab,
Avocado, Komkommer, Sesamzaad

California
Geen

Sushi eten
Sushi wordt meestal gegeten met een paar
eetstokjes, wat enige oefening vergt om het onder de
knie te krijgen.
Wist je dat het onbeleefd is om over houten eetstokjes te
wrijven alsof je een vuurtje probeert te maken en dat je
denkt dat het eten van slechte kwaliteit is?
Sushi eten met je handen is ook volkomen acceptabel.
Als u zich niet op uw gemak voelt met een van beide
opties, schaam u dan niet om een vork te gebruiken.
Je moet proberen je sushi te serveren met een
klodder wasabi en dunne plakjes ingemaakte
gember.
Hier zijn enkele stapsgewijze richtlijnen voor het
traditioneel eten van sushi voor de beste
smaakervaring:
1. Giet een klein beetje sojasaus op een bord en
dip een stuk sushi, viskant erin. Rijst is een
spons, en als je je eten een bruin natriumbad
geeft, verpest je alles.
2. Als je van pittig en gedurfd houdt, gebruik dan
een tandenstoker om de Bedek de sushi met
wasabi, maar voeg niet te veel toe, anders
maskeert het de delicate zoetheid van de vis.
3. Doe de sushi in je mond en kauw er goed
op om geniet van alle smaken.

4. Neem een slokje sake.
5. Eet een stuk ingemaakte gember. De milde
smaak zal je reinigen! smaak en bereid je mond
voor op je volgende hap, wat vooral belangrijk is
als je verschillende soorten broodjes hebt
gemaakt.
6. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht,
mag je dat niet bedek je sushi met gember.

Sushi-etiquette
❖ Hoewel je ouders je misschien hebben gezegd om
je mond niet vol te proppen, hoort sushi in één hap
te worden gegeten. Hierdoor kun je de perfecte
verhoudingen van rijst, vis en een scheutje wasabi
in het midden ten volle waarderen. Als je het niet
allemaal in je mond krijgt, moet je het half
opgegeten stuk niet voor de volgende hap terug op
het bord leggen.
❖ Gebruik je blote hand om vallende rijst op te vangen
of drippings is een no-no. Houd in plaats daarvan
een klein bord of komdeksel vast terwijl u de
sushi-stukjes naar uw mond brengt.
❖ Interessant is dat de bovenstaande
gebruiksvoorwerpen met beide handen moeten
worden opgepakt en vervolgens naar de linkerhand
moeten worden overgebracht voordat ze naar de
eetstokjes gaan. Bij het neerleggen geldt de
omgekeerde volgorde, dwz plaats eerst de
eetstokjes (in een speciale eetstokjeshouder of op
de sojasauskom) en pas daarna het bord, waarbij je
het bord met beide handen vasthoudt.
❖ Normaal gesproken zou je je sushi serveren door
het duurste stuk sushi (zoals vlees en vis) in de
linkerbovenhoek van het bord te plaatsen en het
goedkoopste (zoals eieren en groenten) in de
rechterbenedenhoek. Dit komt niet noodzakelijk
overeen met de volgorde waarin de sushi gegeten
moet worden. Probeer de sushi-stukken naar links
te kantelen, zodat uw gasten ze gemakkelijker met
hun rechterhand kunnen oppakken.

Sushi Feiten
❖ Sushi is altijd
kosmopolitisch geweest:
het beeld van a sushichef
bovenop een afgelegen
berg is nep. Sushi is altijd
het sterkst geassocieerd
met Tokio, zozeer zelfs dat
de term voor de meest
gebruikte sushi-stijl
(edomai) is afgeleid van de
oude naam van Tokio (Edo).
❖ De aardbeving van 1923 sloeg
sushi van de straat:
voorheen was sushi uitsluitend
straatvoedsel, maar de
verwoesting van de aardbeving
verwoestte zoveel van Tokio dat
de vastgoedprijzen kelderden,
waardoor sushi-koks zich
traditionele restaurants konden
veroorloven.

❖ Het oudste type sushi in Japan smaakt naar kaas: Bij
Lake Biwa in het zuiden van In Japan volgen ze nog
steeds de ouderwetse voorgekoelde sushi-technieken
van het fileren van karpers, het verpakken van die
filets in rijstazijn en ze tot drie jaar laten rijpen. Het
resultaat is een lokale gefermenteerde delicatesse
genaamd funazushi die volgens onze expert
vergelijkbaar is met pittige kaas

❖

Japanse messen zijn
geslepen anders:

tegenstelling tot de
scherpe
voorwerpen die
voedsel in het
Westen snijden,
zijn de meeste
Japanse messen
slechts aan één
kant scherp. Ze
snijden op de
trekslag in plaats
van op de
duwslag, waardoor
koks hun
ellebogen dicht bij
hun zij kunnen
houden.
❖
Ingelegde gember wordt roze: jonge
gemberplanten maken ze zijn licht roze van kleur,
maar het meeste van wat je in de handel zult zien, is
van nature lichtgeel voordat het wordt gekleurd met
kunstmatige kleuren of bietensap.

GELUKKIGE SUSHI BEREIDING!
Probeer ook eens onze andere
The Kit Company™
Home Kits...

Taartdecoratieset: Klik hier om
de 74-delige cakekit nu

te bekijken Klik hier om de
74-delige cakekit te bekijken
49 stuks nu

Cocktailpakket: Klik hier
om de 15-delige cocktailkit
te zien nu

ZOEK ONS VANDAAG OP AMAZON!
The Kit Company™

