
Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Tataki van aubergine 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
13474 AUBERGINE 100 gram 

70268 UCHIBORI DASHI-IRI PONZU YUZU (CITROEN-SOJASAUS) 50 ml 

17406 SUIKER 10x1kg 50 gram 

18565 YAKITORISAUS 3 kg Yama 25 gram 

15167 GEBAKKEN UITJES 10 gram 

18486 JAPANSE KEWPIE MAYONAISE 10 gram 

14182 SESAMZAADJES 290gr 2 gram 

15193 AFFILLA CRESS (VAN GELDER) 2 takjes 

VERPAKKING 

73150 Tataki/sushi schaal + deksel 185x129 225 
stuks 

€ 0,23 per stuk 

72350 Proefbakje met deksel 28cc 1000 stuks € 0,04 per stuk 

Inkoopprijs € 0,95 advies verkoopprijs € 3,95/€4,95 

 
 

Bereidingswijze: 

- Snijd de aubergine in ronde plakken van ongeveer 1 cm dikte. 
- Leg op een rooster of een oven bestendige platte schaal. 
- Schenk de Uchibori dashi-iri ponzu yuzu (citroen soja saus) over de plakken aubergine en 

strooi hierover de suiker. 

- Rooster de aubergine in een voorverwarmde oven van 180˚ʗ gedurende 5 minuten of in een 
pan. 

- Leg de aubergine dakpansgewijs in het daarvoor bestemde bakje. 
- Spuit 3 toefjes Japanse kewpie mayonaise willekeurig op de aubergine. 
- Verdeel de Affilla cress over het gerecht. 
- Strooi de gebakken uitjes en de sesamzaadjes erover. 
- Serveer de Yakitori saus in het proefbakje op het schaaltje. 

 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Tataki van watermeloen  

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
 WATERMELOEN 100 gram 

70268 UCHIBORI DASHI-IRI PONZU YUZU (CITROEN-SOJASAUS) 50 ml 

70248 KYOTO SAUS 3 LTR YAMA 20 gram 

18486 JAPANSE KEWPIE MAYONAISE 10 gram 

70555 FURIKAKE (WASABI KRUIDEN) 3 gram 

15193 AFFILLA CRESS (VAN GELDER) 2 takjes 

VERPAKKING 

73150 Tataki/sushi schaal + deksel 185x129 225 
stuks 

€ 0,23 per stuk 

72350 Proefbakje met deksel 28cc 1000 stuks € 0,04 per stuk 

Inkoopprijs € 1,03 advies verkoopprijs € 3,95/€4,95 

 
 

Bereidingswijze: 

- Maak de watermeloen schoon en snijd deze in plakjes van ongeveer een ½ cm dikte. Snijd 
deze vervolgens in rechthoekige plakken van ongeveer 4 bij 3 cm. 

- Leg de gesneden watermeloen in een water dichte bak en schenk hier de Uchibori dashi-iri 
ponzu yuzu (citroen-soja) overheen. 

- Laat dit een half uurtje in de koeling intrekken. 
- Verdeel de plakken watermeloen over het daarvoor bestemde schaaltje. 
- Spuit 3 toefjes Japanse kewpie mayonaise willekeurig op de watermeloen. 
- Verdeel de takjes Affilla cress over het geheel en strooi als laatste de Furikake over het 

gerecht. 
- Serveer de Kyoto saus in het proefbakje op het schaaltje. 

 
 

Tip: 
Wanneer u beschikt over een vacumeerapparaat dan kunt u de watermeloen ook sneller marineren. 
Gebruik dan de helft van de citroen sojasaus en leg de watermeloen hierin in een waterdichte bak. 
Zet de bak zonder deksel of zak in het vacuumeerapparaat en Vacumeer de watermeloen. 
De soja trekt hierdoor sneller in het product. 


