
Bereiding:
Begin met het maken van de stamppot. Breng een ruime pan met water aan de Begin met het maken van de stamppot. Breng een ruime pan met water aan de 
kook en een kleinere pan met water voor de broccoli. Schil de wortels en de 
pastinaak en verwijder de schil van de knoflook. Doe wanneer het water kookt 
de pastinaak, wortel en knoflook in de pan en kook zachtjes gedurende 20 
minuten (of tot het grootste deel gaar is). Giet af en laat even uitstomen, stamp 
het dan tot een puree in de pan en leg de deksel er weer op zodat alles warm 
blijft.

Maak verdere voorbereidingen door de vis droog te deppen en klaar te leggen, Maak verdere voorbereidingen door de vis droog te deppen en klaar te leggen, 
2 koekenpannen op een laag vuur te zetten en de broccoli in roosjes te snijden.
Doe de broccoli in het water als het kookt (van het kleinere pannetje dat je 
eerder al met water had opgezet) en breng weer aan de kook. Laat de broccoli 
6-8 minuten zachtjes koken naar smaak. Zelf kies ik vaak voor 7 minuten, want 
ik vind 6 minuten net te kort en dan is de broccoli naar mijn smaak wel erg 
beetgaar, maar smaken verschillen.

Terwijl de broccoli kookt kun je verder met de rest, maar de tonijn en Terwijl de broccoli kookt kun je verder met de rest, maar de tonijn en 
paddenstoelen zijn binnen 4 minuten klaar dus in de praktijk maak ik meestal 
de stamppot en broccoli tegelijk en zet het dan in de pan met deksel erop weg. 
Zodat ik geen stress heb bij de bereiding van de vis en paddenstoelen, maar 
misschien ben jij minder stress gevoelig dan ik, dus kijk maar..

De tonijn (of andere visfilet) heeft afhankelijk van de dikte van de vis en je wens De tonijn (of andere visfilet) heeft afhankelijk van de dikte van de vis en je wens 
qua gaarheid 2 tot 4 minuten aan elke zijde nodig. Ik schroei de tonijn meestal 
hooguit 2 minuten per zijde dicht, maar als je de vis liever meer laat 
doorbakken dan laat je het wat langer op het vuur staan. Ik laat de pan heet 
worden en doe dan wat olijfolie of kokosvet in de pan zodat deze niet te lang 
staat te verhitten en gaat walmen. Dus hete pan, dan vet erin en gelijk de vis 
erachteraan.
Roerbak de paddenstoelen roerbak in 3-5 minuten gaar in kokosvet of olijfolie. Roerbak de paddenstoelen roerbak in 3-5 minuten gaar in kokosvet of olijfolie. 

INGREDIENTEN:
Tonijnfilet diepvries of vers
Broccoli (een flinke stronk of 
2 kleintjes)
2 middelgrote pastinaken
4 middelgrote wortels
3 teentjes 3 teentjes knoflook
400 gram paddenstoelen 
(welke jij lekker vindt, zie het 
voorwoord)
Kokosvet of olijfolie om in te 
bakken
Eventueel Eventueel sesamolie en 
Japanse sojasaus

Tonijn, broccoli, paddenstoelen 
en pasti-peen stamppot


