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L’Homme 

Depuis 1992 

Filet 

Granité van wasabi met ceviche van makreel en tarwenoedels 

Ingrediënten voor 14 personen 

• Suiker    325 gr 

• Limoensap    375 ml (= 9 limoenen) 

• Sake    500 ml 

• Wasabi    75 gr 

 

• Verse makreelfilet zonder vel 800 gr 

• Olijfolie    200 ml 

• Limoensap    sap van 7 limoenen 

 

• Chinese wok mie (tarwe)  500 gr 

• Munt, grofgehakt   7 el 

• Koriander, grofgehakt  7 el 

• Sjalotjes, fijngesnipperd  12 el 

• Limoensap    3 limoenen 

 

• Limoenrasp    voor de garnering 

 

Bereiding 

• Meng voor de granité de suiker met het limoensap, de sake, 750 ml water en de wasabi goed 

• Voor vanavond is de suiker met het limoensap, de sake en het water al gemengd en koud 

weggezet omdat het geheel bevroren moet worden 

• Voeg de wasabi toe (proef en voeg meer toe indien gewenst) 

• Giet in een lage bak en zet in de diepvries, roer af en toe om 

• Marineer de makreel een  uur in olijfolie, het limoenoensap en peper en zout 

Kook de mie in ruim, gezouten water en spoel af onder koud stromend water 

• Breng op smaak met olijfolie, koriander en munt 

• Voeg de sjalotjes en het limoensap toe en breng verder op smaak met zout en peper  

 

Uitserveren 

• Verdeel de mie over 14 bakjes, maak er mooie nestjes van 

• Snij de vis in kleine stukjes en verdeel die op de mie 

• Leg daarop de granité 

• Rasp er nog wat limoenschil over  

 

 

 
Ceviche is een rauwe-visschotel die vooral populair is in de Spaanstalige landen van Latijns-Amerika. 
Voor de bereiding van ceviche kunnen verschillende soorten vis gebruikt worden. De vis wordt eerst gemarineerd met 
citroen, limoen soms zure sinaasappel. Hier worden gesneden uien en chilipepers aan toegevoegd en het geheel wordt 
bestrooid met zwarte peper en zout. Het gerecht wordt meestal aangevuld met zoete aardappel, avocado, mais en sla. 
Aangezien het hier om een gerecht met rauwe vis gaat is het belangrijk dat voldoende tijd wordt genomen voor het 
marineren zodat de bacteriën en parasieten in de vis gedood worden.  
 


