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JACOBSMOSSEL EN MOZAÏEK VAN FRUITS DE MER 

  Ingrediënten:   

St. Jacobsschelpen 
Maispuree: smelt de boter in een pan. Voeg de mais en de suiker toe en roer 1-2 minuten op hoog 
vuur. Schenk de bouillon en de room erbij en breng het mengsel aan de kook. Zet het vuur laag en 
laat het mengsel ca. 10 minuten zachtjes koken of tot de mais zacht is. Schenk het mengsel in een 
keukenmachine en pureer 1-2 minuten tot het glad is. Wrijf de puree door een fijne zeef. Schep de 
puree weer in de pan en voeg peper en zout naar smaak toe. De maispuree behoort dik vloeibaar te 
zijn voeg zo nodig wat heet water toe. 
 
Truffelroomsaus: snijd de helft van de truffel in flinterdunne plakjes met de truffelschaaf. Hak de 
rest van de truffel zeer fijn en roer met de overige ingrediënten door elkaar en voeg peper en zout 
naar smaak toe. 
 
Kwarteleieren: bak de kwarteleieren tot spiegeleieren in een koekenpan met behulp van stalen 
ringen, of in een poffertjespan boven een pan met heet water. Kruid met peper en zout. 
 
Mozaïek van Fruits de Mer 
Zet vooraf de halfronde aluminium pers-patévorm in de koelkast. 
Pel de langoustines en verwijder het darmkanaal.  
Trek van de kleingesneden koppen en pantsers een schaaldierenbouillon en breng zo nodig op 
smaak met peper en zout.. 
Snijd de zalm en de tonijn in lange repen van 20 x 20 mm dikte.  
Schenk ruim olijfolie in een steelpan en voeg tijm, laurierblaadjes en 1 tl zout toe.  
Verhit de olie zachtjes tot 55-60 °C. 
 Pocheer dan de zalm en tonijn in de olie heel kort tot ze enigszins veerkrachtig aanvoelen (tot 
maximaal rosé). Laat de vis volledig afkoelen in de koelkast. 
 Alternatief: per vissoort vacuümtrekken en garen in een warmwaterbak bij 55-60 °C . 
Gaar de langoustines even in de schaaldieren bouillon (bouillon bewaren!!) 
 Voeg de Agar Agar toe aan de koude bouillon (1 gram per deciliter), goed roeren en al roerend aan 
de kook brengen. Laat  de bouillon wat afkoelen en giet dan een dun laagje gelatine in de patévorm, 
beweeg deze zodat zich langs de wanden een laagje gelei vormt.  

    
25 gr boter  
150 gr mais (uit blik uitlekgewicht)  
1 tl suiker  
50 ml kippenbouillon  
50 ml room  
    
50 ml room  
100 ml Mayonaise (zelf maken)  
1 tl truffelolie  
1 st truffel  
    
12  st kwarteleieren  
    
100 gr gemengde sla  
    
    
350 gr zalmfilet ontveld  
1 doos langoustines  
350 gr tonijn  
2 st laurierblaadjes  
3 takjes tijm  
4 gr agar agar  
4 dl schaaldierenbouillon  
  bieslook, dille, kervel, dragon  
    
    
    
    
    



Culinair Gilde Zeeland | 2013-12 3 

    Leg stroken zalm en tonijn om en om op de bodem en leg daarop rijen langoustines kop-staart. 
Druk wat aan, strooi er wat zeer fijn gehakte kruiden over en giet er een beetje gelei over. Bouw zo 
de paté verder op. Kruid de verschillende lagen voorzichtig met peper en zout. 
Strooi wat fijn gehakte kruiden over en vul verder op met de bouillon totdat er een heel dun laagje 
gelatine boven de vis staat. Laat opstijven in de koelkast. Op kamertemperatuur serveren. 
 Agar agar  stijft op onder de 35˚. Dat duurt maximaal 1 uur .1 gram agar agar is ongeveer gelijk 
aan 3 gram gelatine. 
 
Saffraanaardappels: breng de groentebouillon aan de kook met de saffraan en wat zout. Schil de 
aardappels en snijd ze in plakjes van 1 cm. Voeg ze toe aan de bouillon en laat ze koken tot ze net 
gaar zijn. Laat ze goed uitlekken en dep ze droog met keukenpapier. Snijd de aardappels in mooie 
gelijke blokjes. 
Maak een vinaigrette (1 deel azijn op 4 delen olie) en leg de aardappelblokjes in de vinaigrette. 
Schep ze om zodat ze rondom met vinaigrette bedekt zijn en laat ze 5 minuten in de vinaigrette 
liggen. 
 
Worteltjes: kook de worteltjes gaar en snijd in dunne plakjes. Blancheer de lente-uitjes en snijd in 
dunne ringen 
 
Jacobsmosselen: Bestrooi de jacobsmosselen met peper en zout. Verhit een koekenpan met dikke 
bodem tot hij zeer heet is. Bak de Jacobsmosselen in olijfolie ca. 2-3 minuten per kant tot ze net 
gaar zijn. Zet ze apart op een voorverwarmd bord in de warmhoudkast. 
 
Presentatie:  
Plaats in een hoek van een vierkant bord een Jacobsmossel, leg daarop een plakje truffel en daarop 
een kwarteleitje.  
Sprenkel wat truffelroomsaus en olijfolie rondom de mossel. 
Haal de vis-mozaïek voorzichtig uit de patévorm ( eventueel even in lauw water zetten) en snijd in 
12 of 14 plakjes (al naar gelang de grootte van de groep). 
Plaats een plakje mozaïek  in de diagonaal tegenover gelegen hoek van het bord, garneer het bord 
met wat blokjes aardappel, gemengde sla, de maispuree, schijfjes wortel en lente-ui ringen. 
 Garneer eventueel nog met wat vinaigrette. 
Wijnadvies: Riesling Reichsrat Von Buhl 

    
    
    
    
    
    
    
    
600 ml groentebouillon  
2 st grote vastkokende aardappels  
8 st saffraandraadjes  
  Vinaigrette van olijfolie,  
  arachideolie, witte wijnazijn,   
  mosterd, peper en zout  
    
3 st worteltjes  
2 st lente-uitjes  
    
    
12 st Sint Jacobsschelpen  
100 gr gemengde sla  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


