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SOEP: SCHELPJES EN ESCABECHE   

  ingrediënten Escabeche: 

 Snijd de ui, de paprika en de knoflook fijn. Zet alles goed aan in  de olijfolie en kruid met peper, 
zout en een snufje cayennepeper.  

 Blus met de witte wijn en laat de alcohol eruit koken. Voeg de kippenfond en de sushiazijn toe 
en breng aan de kook.  

 Laat 1 uur zachtjes koken en haal van het vuur. Laat nog zolang mogelijk trekken en passeer de 
escabeche door een fijne zeef. Breng op smaak. 

 
 
 
 
Mossels, kokkels, scheermessen: 

 Was de mosselen en kokkels goed en stoom ze in de stoomoven tot ze net opengaan. 

 Was de scheermessen en zet ze aan in hete olie. Kruid met witte peper.  

 Voeg fijngesneden knoflook, tijm en rozemarijn toe.  

 Blus met witte wijn en laat ze een minuut afgedekt garen. 
 
Groentes: 

 Spoel de kappertjes goed af onder koud stromend water. Droog ze goed en frituur ze op 160 °C 
tot de blaadjes open gaan. Laat de kappertjes uitlekken op keuken papier. 

 Schil de avocado’s en snijd in blokjes. Marineer de avocado met olijfolie, citroensap, peper en 
zout. 

 Ontvel de tomaten en snijd ze in vieren, haal de zaadlijsten eruit en snijd in fijne brunoise. 

 Ontvel de paprika. Snijd de paprika in smalle reepjes en blancheer ze kort. 
 
Afwerking: 

 Giet wat escabeche in een diep bord, haal de schelpdieren uit de schelpen en leg ze in de 
escabeche.  

 Werk verder af met tomaat, avocado, kappertjes, rucola, bieslook en reepjes paprika. 

1   st kleine ui 
1 st rode paprika 
4 te knoflook 
  olijfolie 
  zout 
300 ml witte wijn 
800 ml kippenfond 
100 ml Sushiazijn (mogelijk iets meer of 

minder) 
   
  mosselen, kokkels en 
  scheermessen 
750 g mosselen(hangcultuur) 
300 g kokkels 
500 g scheermessen 
½  te knoflook 
  tijm, rozemarijn 
50 ml witte wijn 
   
  groentes 
4 el kappertjes 
1 st avocado 
1/2 st citroen 
2 st Roma-tomaat 
1 st rode paprika (lange repen) 
   
25 g rucola 
  bieslook 
   


