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Kopen

Klein pakje Silken Tofu 
(zachte tofu)
1 theelepel miso (witte) 
Furikake (strooimengsel            
met o.a. wasabi, 
zeewier, gepofte 
rijstballetjes, sesam)
3 theelepels yuzu cha 
(kan evt. worden 
vervangen door 
citroenmarmelade)
4 walnoten
2 theelepels sansho 
(japanse peper)
1 theelepel sesamolie
4 theelepels lichte 
sojasaus

Koken

Walnoten kort roosteren in een pan en af laten 
koelen. Samen met de witte miso, de Yuzu 
Cha en 2 theelepels sansho kort malen in een 
keukenmachine. Het is lekker om nog wat 
krokante stukjes walnoot te kunnen proeven.

Sojasaus vermengen met de sesamolie.

De Silken Tofu in 2 cm dikke plakjes of 
rondjes snijden. Doe dit voorzichtig want de 
Silken Tofu is erg breekbaar. De Silken Tofu 
wordt in dit gerecht niet gestoomd of 
gefrituurd, maar kan zo rauw worden gegeten.

Op de plakjes Tofu het miso-walnotenmengsel 
scheppen en bestrooien met de Furikake.

Hieromheen de sojasaus met sesamolie 
gieten en garneren met bijvoorbeeld wat 
blaadjes koriander.

Tofuhapje
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Kopen

2 liter melk
5 dl melkkefir of 1 
citroen
2 theelepels Garam 
Masala
1 krop sla (bijv. 
ijsbergsla)
1 mango
50 gram blanke 
amandelen
125 gram tomaten
1 stengel lenteui
1 bosje korianderblad
8 eetlepels olijfolie
1 limoen of citroen
2 theelepels mosterd
1 teentje knoflook
Peper
Zout

Koken
Begin met het maken van de paneer: Doe de melk in een 
pan en voeg de garam masala toe. Breng de melk aan de 
kook. Zet het vuur zacht en voeg al roerend de melkkefir 
(of citroensap) toe. Je hoeft niet perse al de melkkefir of 
citroensap toe te voegen, genoeg om vlokken te doen 
ontstaan. Door de toevoeging van de melkkefir (of 
citroensap) gaat de melk schiften. Er ontstaan vlokken en 
het vocht (de melkwei) begint gelig te kleuren. Is de 
melkwei nog wit, voeg dan wat extra melkkefir toe. Zet nu 
het vuur uit en laat even afkoelen.

Leg een doek (bijv. kaasdoek, maar kan ook met een 
theedoek) in een vergiet en giet hierin de inhoud van de 
pan. Je houdt nu de kaaswrongel over. Vouw de punten 
van de doek naar elkaar toe, draai de doek en knijp het 
vocht er zoveel mogelijk uit.

Leg de doek met de kaas in een schaal, zet er iets zwaars 
op zodat overtollig vocht er uit kan lopen. Zet in de 
koelkast (liefst enkele uren) tot gebruik. Je hebt nu 
minimaal 350 gram paneer.

Rooster de amandelen en laat deze afkoelen.

Doe 8 eetlepels olijfolie, 1/2 bosje koriander en 1 teen 
knoflook in een pannetje. Zet 30 minuten op een laag vuur. 
Zeef de olie en laat afkoelen tot gebruik.

Haal de paneer uit de koeling en snijd deze in blokjes van 
3x3 cm en bak ze bruin in wat zonnebloemolie. Laat 
afkoelen.

Was de sla en snijd of pluk deze in stukken. Snijd de 
tomaten in stukjes, schil en snijd de mango, snijd de 
lenteui in kleine ringetjes en doe alles met de sla en de 
paneer in een schaal.

Maak een dressing door wat mosterd, limoensap en de 
korianderolie door elkaar te mengen. Vermeng de dressing 
met de andere ingrediënten in de schaal. Voeg peper en 
zout naar smaak toe en doe er op het laatst de 
geroosterde (evt. gehakte) amandelen en limoen of 
citroenrasp toe.

Garneer met de overgebleven korianderblad en geef er 
Indiase Naan of stokbrood bij.

Asha’s salade
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Kopen
4 eieren
2 zakjes lontongrijst
klein pakje stevige 
tofu
1/2 winterwortel
1 lenteui
2 sjalotjes
1 teen knoflook
stukje verse gember 
(5 cm)
300 gram pinda's
1/2 limoen
5 blaadjes djeroek 
poeroet
bosje korianderblad
1/2 theelepel 
palmsuiker
1 eetlepel vissaus
1 of 2 rode pepers
Sojasaus

Koken
Kook de rijst (in de zakjes) tot ze gaar is. Laat afkoelen en snijd 
in blokjes. Bewaar tot gebruik in de koelkast.

Laat de tofu uitlekken en zet er iets zwaars op om het vocht 
eruit te laten lopen. Laat zo een half uurtje staan. Snijd 
ongeveer 80 gram tofu in hele kleine blokjes of reepjes.

Schil de wortel en snijd met een dunschiller in dunne linten. 
Gebruik zo'n 4 linten voor het eigerecht, maak van de rest 
bijvoorbeeld samen met taugé een salade met een zoetzure 
dressing.

Maak de pindasaus: Rooster de pinda's tot ze goudbruin zijn. 
Stamp ze fijn in een vijzel of gebruik een keukenmachine. Houd 
de gestampte pinda''s apart. Snijd de rode peper in stukken, 
schil de gemberwortel en rasp deze (houd wat apart voor het 
eigerecht), haal het nerf uit de djeroek poeroetblaadjes en snijd 
de blaadjes fijn, ontvel de knoflook, snijd de sjalotjes fijn. Doe 
dit alles in een vijzel of gebruik een keukenmachine. Stamp tot 
een pasta, voeg het sap van een halve limoen toe en de 
vissaus vermeng met elkaar. Doe er dan de pinda's bij en 
stamp deze samen met de pasta fijn. Bewaar deze pasta in de 
koelkast tot gebruik.

Klop de eieren en doe er peper en zout, mespunt geperste 
knoflook, mespunt geraspte gember bij. Gebruik serveerringen 
om het ei in de gewenste vorm te krijgen. Wrijf de ring in met 
olie, dit maakt het makkelijker om er straks het gebakken ei uit 
te halen.Zet een met olie ingesmeerde serveerring in een 
koekenpan giet er wat olie in en wat van het geklopte 
eimengsel en schep er wat tofu in en eindig met eimengsel. 
Leg nu voorzichtig een lint wortel tussen de binnenkant van de 
ring en het ei. Bak zachtjes in ongeveer 10 minuten gaar.

Vermeng de pindapasta met wat water en verwarm al roerend 
op het vuur, maak de saus zo dun of dik als je wilt. Voeg 
simpelweg wat meer water toe als je een dunnere saus wilt.

Schep wat pindasaus op een bord, leg er een ei in, leg er rijst 
bij. Giet er wat sojasaus over en garneer met korianderblad en 
fijngesneden lenteui. Doe er groenten bij die je lekker vindt of 
een salade van de overgebleven wortel. 

Ei met tofu, kleefrijst 
en pindasaus
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Kopen
Voor de vulling:
1,5 eetlepel Yuzu Cha 
(Toko) of vervang door 
citroenmarmelade
1 theelepel Japanse 
peper (Sansho)
40 gram witte chocolade
17 gram roomboter
1,5 eetlepel slagroom

Voor de macarons:
60 gram eiwit (2 of 3 
eieren afhankelijk van de 
grootte)
60 gram gemalen 
amandelen 
(natuurvoedingwinkel, 
supermarkt)
110 gram poedersuiker
20 gram fijne kristalsuiker
6 gram matcha, groene 
thee poeder (Simon 
Levelt)

Serveren met:
Vanille-ijs

Koken
Een dag tevoren de eieren splitsen en het eiwit in de 
koelkast zetten.

Volgende dag: eiwitten uit de koelkast halen en op 
kamertemperatuur laten komen.

De vulling (ganache) maken: De witte chocolade au bain 
marie smelten en peper, boter en slagroom toevoegen. Af 
laten koelen en de yuzu cha toevoegen en deze ganache 
tot gebruik afgedekt in de koelkast zetten.

De macarons: de amandelen vermengen met de 
poedersuiker en even roosteren in een pan of oven in 5 
minuten (opletten dat het niet verbrand). Helemaal af laten 
koelen. Voeg de matcha (groen thee poeder) aan het 
helemaal afgekoelde amandel/poedersuiker mengsel toe.

In een kom de eiwitten opkloppen met een handmixer of 
keukenmachine tot pieken en vervolgens al kloppend in 
gedeelten steeds wat kristalsuiker toevoegen. Voeg dan 
het eiwitschuim in gedeelten aan het amandelmengsel toe 
en spatel voorzichtig om tot alles goed vermengd is. Doe 
het dan in een spuitzak.

Bekleed een bakplaat met bakpapier of een siliconenmatje 
en spuit hier kleine ronde bolletjes op (30 stuks). Laat 
voldoende ruimte tussen de bolletjes want het mengsel 
loopt nog wat uit. Laat het dan minstens een uur rusten op 
een droge plaats zodat de bolletjes wat uitdrogen.

Klop de bakplaat een aantal keren op het aanrecht om de 
lucht uit de bolletjes te krijgen en bak dan ongeveer 15-20 
minuten af in de oven op een temperatuur van 160 graden. 
Haal dan uit de oven en laat afkoelen. 

Smeer een bolletje in met de ganache van witte chocolade 
en yuzu cha en druk een ander bolletje er voorzichtig op. 
Berg ze in een luchtdicht doosje op en laat in de koelkast 
staan tot gebruik.

Serveer met vanille-ijs.

De macarons zijn het lekkerst wanneer je ze binnen 3 
dagen op eet, ze zijn wel langer houdbaar maar verliezen 
dan hun krokantheid.

Groene thee macarons gevuld 
met ganache van witte 
chocolade en yuzu cha


