
Gerookte tonijntartaar met watermeloen-foie gras 

Wat heb je nodig? 

moot superverse tonijn  
1 watermeloen (rood) 
1 watermeloen (geel) 
paar radijsjes, in dunne plakjes gesneden 
½ sjalotje, heel fijngesneden 
bosje bieslook, heel fijngesneden 
rasp van de schil van een citroen 
30 gr roomboter 
flesje watermeloen-azijn (Oil & Vinegar) 
2 tl. basterdsuiker 
olijfolie 
beetje citroenmayonaise (meng hiervoor gewoon wat citroensap en geraspte schil door wat mayo) 
eventueel borage-cress 
versgemalen zwarte peper  
zeezout 

Wat moet je doen? 

-snijd een paar plakken van de rode watermeloen in ca. 1 ½ cm. dik, steek een aantal grote rondjes 
  uit de schil, bestrooi deze met zeezout en laat ca. 60 uur gevacumeerd in de koeling staan. 
-steek uit nog een plak rode watermeloen rondjes in de maten en doe de kleinste 
  in een schaaltje met  watermeloen-azijn. Zet apart. 
-snijd een paar plakken van de gele watermeloen in ca. 1 ½ cm. dik en steek hier (met behulp van  
 glas of steekring) rondjes uit in twee verschillende maten 
-doe de kleinere gele watermeloen-rondjes in het schaaltje met de watermeloen-azijn. Zet apart. 

-steek de BGE aan en zorg voor een temperatuur lager dan 70 graden  
-leg aan één kant van je BGE een ½ gietijzeren rooster en aan de andere kant een halve 
 convectorplaat met daarboven een half RVS rooster in je convectorbasket (zie YouTube) 
-week een handjevol (mesquite)rookhout-snippers ca. 10 minuten in een bak met water en strooi 
 ze op de hete kolen 

-snijd de tonijn in plakken van ca. 1 cm en leg ze meteen op het indirecte deel en nog koude  
 halve RVS-rooster van je BGE 
-rook de plakken tonijn ca. 4 minuten en haal ze van barbecue. Leg apart. 
-plaats je gietijzeren rooster een ‘verdieping’ lager zodat deze heet kan worden en zet de schuif 
 bovenop je BGE meer open zodat de temperatuur oploopt 

-smelt de boter in een skillet, tot ze diep goudbruin is en naar noten ruikt (pas op: laat  
 niet verbranden!) 
-haal van het vuur en leg hierin de gevacumeerde, gepekelde rondjes watermeloen 

-doe ca. 50 ml. watermeloen-azijn in een pannetje, verwarm en los er ca. 2 tl. basterdsuiker in op 
-laat inkoken tot een siroop, haal van het vuur en zet apart. 

-bestrijk de grotere rondjes gele en rode watermeloen met wat olijfolie en gril ze aan beide zijden 
 op het directe deel van je BGE tot ze mooie grilstrepen hebben. Zet apart. 



-snijd de tonijn eerst in reepjes en maak er dan kleine blokjes van (tartaar) 
-doe in een kom er roer er het sjalotje en de bieslook door 
-maak op smaak met nog wat azijn uit het flesje, beetje olijfolie, citroenschil, versgemalen zwarte   
 peper en zout 
-warm de azijnsiroop in het pannetje op tot ze weer vloeibaar is 
-schep de tartaar op een bord (bv met behulp van een steekring en leg hierop (of naast) de gegrilde  
 watermeloenrondjes en de in azijn ‘gegaarde’ meloenrondjes 
-sprenkel er wat watermeloenazijn-siroop over  
-maak het af met wat toefjes citroenmayonaise, plakjes radijs en eventueel wat borage-cress 

“Ik zeg: maken die hap!”  

Trouwens, overweeg om mijn ‘vriend’ te worden! Je krijgt dan, naast 
gruwelijk veel kortingen en andere privileges (!), elke week de recepten 
automatisch in je mailbox! En je steunt mijn kanaal…! Goeie dingen! 

Ralph de Kok 
 


