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MOSSEL

PASTA

De mossel is al eeuwen onderdeel van de Nederlandse eetcultuur. Dit duurzame schelpdiertje 
filtert zijn voeding direct uit het zeewater, kweek is vaak lokaal en heeft relatief weinig impact op 
de omgeving. Hieronder vind jij inspiratie voor de bereiding van de mossel!  
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1 kg mosselen       1 g chilivlokken
2 tenen knoflook                      2  knoflookteen  
1 sjalot                                         50 ml witte wijn 
50 ml rode wijnazijn                300 g penne 
1 blik gepelde tomaten           basilicum 
platte peterselie                       olijfolie  

 1. Snipper de sjalot en snijd de knoflook fijn (niet te fijn!). 
2. Zet een grote pan met water en zout op.
3. Verhit een genereuze hoeveelheid olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur en voeg de
     sjalot, knoflook en chilivlokken toe. De ui & knoflook moeten zachtjes bakken en dus niet bruin
     worden. Na een paar minuten zijn ze zacht en de sjalot glazig. Blus af met witte wijn.
4. Voeg de gepelde tomaten toe en druk de tomaten fijn met je pollepel. Voeg de basilicum 
     blaadjes en rode wijnazijn toe. Breng op smaak met peper. 
5. Laat 5 minuten zachtjes pruttelen.
6. Kook de penne in 20 minute al dente (of volgens aanwijzingen verpakking). 
7. Haal een half kopje kookvocht uit de pan met koken pasta, voeg toe aan saus en voeg daarna 
    de mosselen toe aan de pan met saus, en sluit de pan af met de deksel. Schud regelmatig met de 
    pan en controleer af en toe of de mosselen op zijn gegaan. Hak ondertussen de peterselie fijn. 
8. Zet het vuur uit als de mosselen open zijn. Giet pasta af en voeg aan de saus toe. Meng samen 
     met de peterselie en basilicum goed.

 

OVER DE CHEF
ANNEWIL BREMMER: 

In Nederland eten we graag vongole. Die moeten
helemaal uit het buitenland komen terwijl we

in Nederland prachtige mosselen hebben.
Veel vlees, veel smaak! 
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