
 SINT JAKOBSSCHELPEN MET CANTHARELLEN 

24  Sint-jakobsschelpen  100 Gr Boter 

300 Gr Cantharellen (mooie  1,5 Dl Droge witte wijn 

  en gesloten 1,5 Dl Crème fraîche  

6  Sjalotten    Peper uit de molen 

3  El Gehakte peterselie   Zout 

3  El  Gehakte kervel    

 

Mice en place: 

Cantharellen: 

• Borstel de cantharellen goed schoon met een zachte kwast, was ze 

liever niet (en als het echt moet, dan alleen heel snel, onder een 

koude kraan, zodat ze niet te veel water opnemen; dep ze daarna 

zorgvuldig droog). 

• Halveer de exemplaren, die te groot zijn. 

 

Sjalotten: 

• Pel en hak zeer fijn: 4 sjalotten.  

• Peterselie en kervel: was en droog de peterselie en de kervel en 

hak ze fijn. 

 

Voorbereiding tot het uitserveren: 

 

Sint-jakobsschelpen:  

• Pel en hak 2 sjalotten zeer fijn en bak ze glazig en zet ze in de pan weg 

• Zout de Sint-Jacobsschelpen aan beide zijden 

• Zet een pan droog ca. 5 min op het vuur, doe daarna 1 eetlepel olie in 

de pan 

• Bak de Sint-Jacobschelpen snel om en om. 

• Haal de Sint Jacobschelpen uit de pan. 

Jus: 

• Giet de gebakken sjalotten in de pan van de Sint Jakobschelpen. 

• Giet de witte wijn in de bakpan van de Sint-jakobsschelpen en laat die 

2 minuten op hoog vuur koken, daarbij de aanbaksels met een houten 

lepel losschrapend.  

• Giet de crème fraîche erbij en laat de saus aan de kook komen en 

breng op smaak met peper en zout. 

 

Opmaak: 

• Verhit 60 gr boter in een bakpan en sauteer ( op hoog vuur snel bruin 

bakken) hierin de met zout en peper bestrooide cantharellen en 

sjalotten tot de cantharellen hun vocht loslaten. 

• Voeg er dan de peterselie en kervel aan toe. 

• Drapeer de cantharellen en de Sint-jakobsschelpen op het bord. 

• Schik de Sint-jakobsschelpen op het bord en 

• Maak af met de saus. 

•  Garneer met wat zeer fijn gesneden peterselie en kervel en/of een 

blaadje kervel of peterselie. 

 

Wijnadvies: Rully of H Luin 


