
COQUILLE MET GEMBER OP GLASS NOODLES (HONG KONG) 

 

12  coquilles  Saus: 

12  schelpen om de  0.4 dl zonnebloem- 

  coquilles in te serveren   of slaolie 

  ijsbergsla  0.6 dl sauce for seafood 

       (Lee Kum Kee) 

Coquille garnituur:   2 el Ketjap Manis 

½ bos lente-ui   4 dunne pl.  gemberwortel 

1 stuk gemberwortel  2 tenen knoflooksnippers 

(ca 2½ cm in hele dunne lucifers) 2,5 el suiker 

gebakken  sjalottensnippers   

¼  spaanse peper   

  Chinese kookwijn  

10 el arachideolie (heet) 

Noodles: 

100 gr noodles 

  lichte sojasaus 

2 tl aardappelzetmeel 

1 tl zeer fijn gesneden knoflook  

1 tl oestersaus 

1 el sesamolie 

  

Saus: Knoflooksnippers bakken in 30 ml olie tot de knoflook lichtbruin is, 

knoflook afzeven en olie opvangen.  

De knoflookolie verhitten, 130 ml van de sauce for seafood toevoegen, halve 

eetlepel donkere sojasaus toevoegen, plakken gember toevoegen, suiker, 

een snuf zout toevoegen.  

Vijf minuten laten trekken zonder koken tot de saus een mooie dikte heeft; 

gember verwijderen, saus laten afkoelen en in spuitflesje doen. 

 

 

 

Krokante sjalot 

De gesnipperde sjalot (niet te fijn) in ruim olie lichtbruin fruiten. Droog 

deppen en vervolgens in de oven op 100°C drogen in ca 5 minuten. 

Bereiding noodles:  

Noodles weken in water dat van de kook af is (minimaal  20 min).  

Noodles in schaal doen en er wat lichte sojasaus (2 tl), zeer fijn gesneden 

koflook (2 tl), oestersaus (1 tl), sesamolie (1 el), en aardappelzetmeel met de 

hand door mengen (in deze volgorde). 

Coquille garnituur:  

De lente-ui in zeer fijne reepjes snijden (schuin op de lengte van de ui , het 

groene deel).  Wegzetten. 

De Spaanse peper schoonmaken, zaadlijst verwijderen en in zeer dunne 

lange reepjes snijden. 2 reepjes per coquille. Wegzetten. 

De gember (op de 4 plakken voor de saus na) in zeer fijne lucifers snijden, ca 

5 reepjes per coquille. 

 

Coquilles schoonspoelen.  

Net voor het stomen van de coquilles deze in een schaal leggen en insmeren 

met een mengsel van lichte sojasaus, gele Chinese kookwijn, wat sesamolie, 

zout en wat aardappelzetmeel.  

Circa 5 minuten laten marineren. 

 

Presentatie:   

In elke schelp wat noodles leggen. Op de noodles per schelp 1 coquille 

leggen. Op de coquilles wat gember draperen.  

De schelpen met coquilles 5 minuten inde stoomoven.  

Ondertussen de tien eetlepels olie zeer heet maken.  

De coquilles uit de oven halen, de lente-ui en de peperreepjes op de coquille 

draperen en daar wat hete olie over schenken.  

Afwerken met wat van de saus en vervolgens de krokante sjalot en een 

reepje chilipeper. 

 

Wijnadvies: Revelation Chardonnay of Oda Chardonnay 


