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Personen: 3-4
Bereidingstijd: 30 minuten

125 ml dashi (zie blz. 165 of instant 

dashipoeder)

2 eetl. Japanse of lichte sojasaus

2 eetl. mirin

½ eetl. kristalsuiker

30 gram gember

50 gram rettich

2 bosuien

500 gram zachte tofu

50 gram maizena

10 gram katsuobushi

zout

neutrale olie om in te frituren

Verhit de dashi, sojasaus, mirin en kristalsuiker in een pannetje 

tot de suiker is opgelost. Zet apart en laat staan terwijl je de rest 

van de ingrediënten bereidt. Schil geheel tegen je principes de 

gember. Normaal is dit natuurlijk niet nodig, maar omdat je hem 

nu heel fijn raspt en rauw opeet wil je geen fliebertjes schil. Rasp de 

gember met de fijnste Microplane-rasp die je hebt. Doe hetzelfde 

met de rettich. Snijd de bosuien ragfijn en spoel af onder de koude 

kraan. Zo wordt de bosui knapperiger, frisser en minder slijmerig 

vanbinnen.

Snijd de tofu in blokken van 3 bij 3 centimeter. Doe de maizena 

en katsuobushi in 2 verschillende kommen. Breng de maizena 

op smaak met een snuf zout. Haal de tofu eerst door de maizena 

en dan door de katsuobushi. Wacht eventjes tot de maizena een 

beetje is ingetrokken en herhaal dit proces nog een keer. Zo 

krijg je een extra knapperig en flaky laagje. Verhit een flinke laag 

neutrale olie in een wok of koekenpan en frituur hierin de tofu 

6 minuten in totaal, tot de katsuobushi heerlijk knapperig is. Laat 

uitlekken op een bakrooster.

Verdeel de tofu over schaaltjes en giet de saus eromheen. Leg de 

gember, rettich en bosui erbovenop en serveer. Snel eten, anders 

wordt de tofu zompig (een beetje is niet erg, maar juist lekker).

AGEDASHI TOFU

Agedashi tofu is gefrituurde tofu die wordt geserveerd in een bouillon op basis van dashi. Het 
lekkere daarvan is dat een deel van de knapperige laag van de tofu een beetje zompig wordt, en 
een deel knapperig blijft. Normaal gesproken wordt er katsuobushi op geserveerd, maar laatst 
kreeg ik bij een ramenrestaurant een variant waarbij de geschaafde bonitovlokken met de tofu 
mee waren gefrituurd. Daardoor verandert de smaak totaal en krijg je heerlijke knapperige laagjes. 
Daarnaast ziet het er heel chic uit, terwijl het helemaal niet meer moeite is. Daar hou ik van.

Vega maken: laat de katsuobushi 

weg en gebruik vegetarische 

dashi (met kombu en gedroogde 

paddenstoelen bijvoorbeeld). 

Sauzige tip: je kunt bij sommige 

(Japanse) toko’s ook kant-en-klare 

tsuyusaus kopen. Die kun je ook even 

opwarmen en over de tofu gieten. 

Scheelt weer een stap.

Auberginetip: meestal, als ik toch 

bezig ben, verdubbel ik het recept 

voor de saus. Maak inkervingen in een 

aubergine en frituur die tot hij gaar 

is. Giet de saus erop als de aubergine 

nog heet is en zet een paar uur in de 

koelkast voor het perfecte gerecht om 

bij deze tofu te serveren.

SNACKS


