
Beste BVK genieter,

De feestdagen liggen weer achter ons en langzamerhand kunnen we weer gaan 
denken aan eten en drinken. En dan bij voorkeur aan wat licht verteerbare en 
gezonde maaltijden.
In dat kader kun je nu nog anderhalve maand genieten van mosselen, omdat in 
maart de kwaliteit ervan terugloopt en daarna het seizoen is gesloten tot de 
zomermaanden.
De bekendste mossel is de Zeeuwse mossel, maar deze zijn er in kwaliteiten. Ze 
worden in de Oosterschelde en de Waddenzee gekweekt op twee manieren: via de 

bodemcultuur en via de 
hangcultuur. 
Deze laatste geeft de 
mossel een wat subtielere 
en zoetere smaak, omdat 
ze in het oppervlakte water 
worden gekweekt (immers: 
zoet water drijft op zout 
water)

Jammer genoeg worden er 
veel bodemmosselen 
geïmporteerd vanuit o.a. 
Denemarken, die echter 
ook onder de noemer 
“Zeeuwse mosselen” 
mogen worden verkocht. 
De “echte” Zeeuwse 
mossel heeft het Zeker 
Zeeuws Streekproduct 
keurmerk.

Je kunt bij aankoop van  
mosselen hierop letten. 
Bovendien: ga nooit voor 
de goedkoopste kwaliteit 
maar wees bereid om op 
zijn minst € 7,50 of 

bijvoorkeur ruim €10,00 voor 2 kg mosselen te betalen. Op de markt in Oosterbeek 
verkoopt Heijnen Koelewijn gegarandeerde kwaliteitsmosselen van Adri&Zoon, 
hoewel de mosselen van de (Koninklijke) Prinsen&Dingemanse (bij supermarkten) 
ook prima zijn.
Veel BVK-ers zullen vast wel eens mosselen bereiden op de klassieke manier (à la 
Flamande) met lekker veel fijngesneden groenten (waarbij de bleekselderie niet 



mag ontbreken) en al dan niet met witbier. Of met verschillende koude sauzen, die 
als ze dan ook nog worden gemaakt van huisgemaakte mayonaise, heerlijk kunnen 
zijn.
Nu aan het eind van het seizoen, als de mosselen toch niet meer die hele subtiele 
smaak hebben, eens ’n wat andere bereiding v pikante Spaanse mosselen:

MEJILLONES EN SALSA PICANTE DE TOMATE  
(Spaanse mosselen in pikante tomatensaus met rode pepers; 2 personen) 

        

Ingrediënten:  
2 kg mosselen  
500 gram gepelde tomaten grof gehakt  
3 rode pepers, gesnipperd  
3 tenen knoflook, gesnipperd  
2 uien, gesnipperd (1 ui voor de saus, 1 
ui voor de mosselen)  
40 gram prei gesnipperd( 1 deel voor de 
saus, 1 deel voor de mosselen)  
6 el olijfolie 
1 vingergreep Provençaalse kruiden  
sap van 1/2 citroen  
1/4 bosje peterselie, fijngehakt  
zout 

Bereiding:  
Voor de saus:  
Doe 2 eetlepels olijfolie in een steelpan en zweet 1 ui, de knoflook en de rode peper gedurende 
een paar minuten op een laag vuur tot ze glazig zijn en voeg dan de gepelde tomaten toe. Breng 
dit aan de kook en doe er de citroensap, wat zout en de Provençaalse kruiden bij. Laat dit kort 
even koken en zet de pan van het vuur. 

Zweet de rest van de ui en de prei gedurende een paar minuten in de olijfolie,  zonder ze te laten 
kleuren in een grote mosselpan.  
Doe de mosselen erbij, maal er royaal peper over en zet de pan (met deksel) op hoog vuur. 
Schudt de mosselen om als ze na een paar minuten beginnen te koken. Breng ze weer aan de 
kook en schudt nogmaals. Als het goed is, zijn nu alle schelpen open en de mosselen gaar 
(vooral niet te lang laten koken).  
Verdeel de mosselen over twee grote diepe borden.  
Roer nog 1 deciliter van het mosselkookvocht bij de verwarmde tomaten saus en verdeel deze 
helemaal over de twee borden met mosselen. Strooi daarna royaal peterselie over het gerecht. 
Lekker met knapperig stokbrood. 

Nu we het mosselseizoen zo langzamerhand moeten gaan verlaten kunnen we ons 
echter alweer verheugen op het kreeften seizoen dat in aantocht is, maar daarover 
meer in een volgende nieuwsbrief. 

Ellen en ik zijn graag bereid om rond juni eens een volledig kreeftenmenu te 
serveren, maar daartoe willen we eerst inventariseren hoe groot de belangstelling 
hiervoor is. Wellicht kunnen jullie per mail aangeven dat je in ieder geval 
belangstellend bent, dan kunnen we aan de hand van het aantal reacties wellicht 



één of meerdere data uitschrijven (Je zult begrijpen dat de kosten die hieraan zijn 
verbonden wellicht wat hoger zijn de standaard menuprijs).

In de komende weken serveren wij voor de BVK genieters het volgende menu:

Salade van kort gegrilde tonijn met avocado, komkommer, lente-ui met een 
dressing van limoen, soja en sesamolie

-0-
Gepocheerde roodbaarsfilet in een subtiele kerriecrème met gepofte tomaatjes en 

geroosterde venkel
-0-

Huisgemaakte confit de canard in krachtige fond met Pineau de Charente, 
gebakken appeltjes en een aardappelgalette

-0-
Semi freddo van vanille met amandelen en een lauw-warme rødgrød van 

bosvruchten

Als datum waarop we dit menu serveren hebben we gekozen voor donderdag 25 
januari en vrijdag 2 februari.             

Zoals gebruikelijk worden jullie om 18.30 uur ontvangen met een sprankelend 
aperitief aan de Van Aldenburglaan 7.

(kosten diner € 27,50 p/p, inclusief koffie. Wijnen € 2,50 per glas) 

Reserveren kan per mail: ijsbrandtjepkema@gmail.com                                         of 
per telefoon 06 53 388 211. 
 


