Tsjawan Moesji
Hoofdgerecht
combi
2 personen
Land: Japan
Bereidingstijd: 90 minuten
Seizoen: hele jaar door

Ingrediënten
•

2 ½ deciliter dashi (visbouillon)

•

1/2 theelepel zout

•

2 eieren

•

1 theelepel sojasaus

•

1 theelepel sake (of droge witte wijn)

•

4 scampi's of grote garnalen

•

4 gedroogde shiitake of verse

•

25 gram wortel

•

60 gram kipfilet

•

1 mespunt ajinomoto of vijfkruidenpoeder

•

1 paar plukjes spinazie

•

een paar stoneleeks

•

citroenschil

Bereidingswijze
1.

Verwarm de bouillon met het zout tot het zout oplost; laat helemaal afkoelen.

2.

Snijd het kippenvlees in blokjes van 2x2cm. Kruid het met sojasaus en sake of droge
witte wijn en laat het 10 minuten trekken.

3.

Pel de scampi, maar laat staartpunt en staart zitten om de vorm tijdens het koken te
bewaren. Wip vanuit het midden de ader uit de staart met een prikker.

4.

Verwijder de steeltjes van de shiitake die 15 minuten in lauw water zijn geweekt bij
verse hoeft dat natuurlijk niet. Snijd grote hoeden doormidden of in vieren.

5.

Snijd de wortel in dunne plakjes of luciferhoutjes. Bewaar een paar blaadjes spinazie
voor de garnering. Breng wat water met een mespunt zout aan de kook en blancheer in
een open pan de spinazie ca. 2 minuten. Laat uitlekken en snijd de groente in stukjes.

6.

Roer de eieren voorzichtig met eetstokjes of een garde door elkaar, zonder ze te
kloppen. Voeg al roerende de koude bouillon beetje bij beetje toe zonder belletjes te
maken. Zeef het mengsel door een kaasdoek of fijne zeef om glibberige stukjes eiwit te
verwijderen.

7.

Verdeel, behalve het eimengsel en de losse blaadjes spinazie, stoneleeks en
citroenschil, alle ingrediënten over 4 kommen of bakjes en schik ze daarin op aardige
wijze. Verdeel dan het eimengsel over de kopjes, maar zorg dat het minstens 1 cm
onder de rand blijft.

8.

Vul in een stoompan de onderste pan met voldoende water. Vul een gewone pan met
ca. 5 dl water. Breng het water aan de kook en draai dan even het vuur uit. Zet de
gevulde kopjes in de bovenpan van de stomer of in de gewone pan; zorg voor
tussenruimte, zodat de stoom goed kan circuleren.

9.

Breng het water dan op matig vuur aan de kook en leg een droge doek onder het
deksel om stoom te absorberen.

10. Temper, zodra het water zachtjes borrelt, het vuur tot zeer laag en zet het deksel iets
los, zodat de temperatuur in de pan niet te hoog kan worden. Anders wordt de custard
sponsachtig. Laat alles 15-20 minuten heel zachtjes stomen.
11. Test de custard met een satéstokje; als het er schoon uitkomt, is de custard gaar. Snijdt
de stoneleeks in mooie stukjes en gebruik die samen met de losse blaadjes spinazie
voor de garnering. Tot slot snijdt je de citroenschil in dunne reepjes voor de garnering.
12. Dien het warm op en zet de kommen op een schoteltje.

Tenslotte
Tsjawan Moesji of in het Engels Chawan-Mushi is een gerecht uit de traditionele Japanse
keuken en is onderdeel van een maaltijd genaamd "Kaiseki Ryori". Letterlijk betekend het
gestoomde theepot. Het ziet eruit alsof het vla is of pudding, maar het is niet zoet. Het is
makkelijk door iedereen thuis te maken.

