
4 personen

200 g zuurkool, licht afgespoeld
1 appel, julienne gesneden
1 mespuntje nanami togarashi (Japans kruiden-
 poeder)
50 ml rijstazijn (bij voorkeur van Otafuku)
schilletjes van 1 limoen
sap van ! limoen
200 g tonijn, in plakken
frisse sla ter garnering

Voor de sesamkoekjes:
80 g sesamzaadjes, wit en zwart
150 g poedersuiker
30 g bloem
100 g Thaise zoete chilisaus
1 eetl glucose (of suiker)
20 g water 
50 g boter, gesmolten

1 Verwarm de oven voor op 160 °C. Meng alle ingre-
diënten voor de koekjes door elkaar. Roer op het 
laatst de gesmolten boter erdoor. 
2 Zet kleine stipjes op een bakmatje en bak de koek-
jes krokant in de oven.
3 Meng de zuurkool met de appel. Breng op smaak 
met verse peper en zout. 
4 Meng de nanami togarashi, rijstazijn, limoenschil-
letjes en -sap en wat zeezout. Wentel de plakken 
tonijn door deze marinade.
5 Schep de zuurkool in 4 rechthoekige stekertjes en 
druk aan. Leg de tonijn erop. Garneer met een takje 

sla en zet de koekjes op het 
taartje.

De plakjes tonijn zijn door een marinade gehaald 
met sushiazijn en limoen. Dat geeft een frisse 
zoetzuurbalans, zeker in combinatie met de zuur-
kool. De krokante sesamkoekjes zijn echt zoet, en 
dat is bepalend voor de combinatie met de cham-
pagne. In glas 1 een wijn met frisse zuren, appel 
en citrus. De lage dosage (0 tot 6 g voor extra 
brut) gaat prima bij de zuurkool, maar met het 
koekje worden de zuren wat strak. Vladimir en 
Chris vinden dat daardoor de spanning in het ge-
recht toeneemt. Chris: ‘Het drogende komt de 
smaak van tonijn ten goede.’ Glas 2 is een brut, en 
een stuk milder en ronder. We ruiken en proeven 
rijpe meloen, gele appel en marsepein, een zach-
te mousse en prettig zuur. Bij tonijn en zuurkool 
sluit deze wijn makkelijk aan en hij houdt fier 
stand bij het krokantje. Heel prettige combinatie. 
In glas 3 een rosé die wat ingetogen overkomt, 
met een hint aardbei en framboos, en in de af-
dronk mooie, secundaire rijpingstonen; elegant 
en complex met een klein bittertje. Het gerecht 
verstoort de balans in de wijn: die wordt strakker 
en verliest complexiteit. Ook wijn 4 is een rosé. 
Fijne mousse; elegante, complexe geur en smaak 
met sappig rood fruit en mooie zuren. Hij heeft 
meer roodfruitaroma’s dan wijn 3 en wordt bij het 
voorproeven wat hoger gewaardeerd door het pa-
nel. Maar in de combinatie met tonijn en zuurkool 
wringt juist dat primaire roodfruitkarakter met de 
smaken van het gerecht. De wijn wordt minder 
complex, strakker en zuurder. En dat is zonde.

DE WIJNEN 
!! Person, 
Premier Cru  
L’Audacieuse Extra Brut, 
! 37,75, Brouzje.
!!!! Ayala, 
Le Blanc de Blancs 2015 Brut, 
! 62,50, Verbunt Verlinden.
Billecart-Salmon, 
Brut Rosé, 
! 81,50, Résidence Wijnen/
De Gouden Ton.
De Venoge, 
Rosé Princes Brut, 
prijscategorie 10, Pallas Wines.

VOORGERECHT
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��= het aantal proevers dat deze wijn 
het best bij het gerecht vindt passen.

TONIJN

De proevers in actie zien? Bekijk het filmpje 
op onze site. Richt de camera van uw 

telefoon op de QR-code hiernaast, en klik 
op de link die in beeld verschijnt. Easy!
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