
 

 
 
 

Noordzee Sushi 
Lunch-, Amuse-, Voorgerecht 2 personen 

 
Haring zoals je hem nog nooit geproefd hebt. Dit recept is speciaal  
ontwikkeld voor de campagne Haring Nieuwe Stijl. Japan en Nederland  
komen samen in deze sushi roll. Lekker als lunch of als verrassing met  
andere sushi rolls. 

meer dan 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 haringen 
▪ 125 g sushirijst 
▪ 1 tl rijstazijn 
▪ 1 tl kristalsuiker 
▪ mespunt zout 
▪ 3 nori-vellen, 10x20cm 
▪ ½ komkommer 
▪ 1 kleine ode biet, gekookt 
▪ japanse sesamdressing, kewpie 
▪ sakura cress 
▪ zalmeitjes, imitatiekaviaar 
▪ sojasaus 
▪ wasabi 
▪ sushigember 
 

Materiaal: sushimatje 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Was de rijst en laat die uitlekken.  
2. Kook de rijst volgens de tekst op de verpakking.  
3. Na het koken laat je de rijst nog 10 minuten staan, met de deksel op de pan. 
4. Doe de rijstazijn in een kleine pan en verwarm die op laag vuur (niet laten koken!).  
5. Is de azijn warm, haal dan het pannetje van het vuur en schep de suiker en het zout in de rijstazijn. 
6. Schep de rijst in een schaal en meng daar de rijstazijn doorheen.  
7. Laat de rijst even afkoelen. 
8. Snijd de komkommer en gekookte rode biet in dunne repen.  
9. Snijd de haring in de lengte doormidden. 
10. Tijd voor de sushi: leg een nori-vel op het matje en beleg de helft van de nori met een dun laagje sushirijst. 
11. Smeer de andere helft in met de sesamdressing.  
12. Leg dan de haring, komkommer en biet op de helft met de rijst.  
13. Rol de nori strak op en snijd de sushi roll in twee stukken.  
14. Leg tenslotte de sushi rolls op een bord met de Sakura cress en zalmeitjes.  
15. Serveer daar de sojasaus, wasabi en gember bij. 
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