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SPRINGROLL

KROKANTE
MOSSELEN

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       40 g bloem   sriracha
75 g panko                                 1 ei     8 el sushu-azijn  
zonnebloemolie                        peper    6 el sesamolie 
zout                                              4 rellen rijstpapier  1 gr chilipoeder    
150 g gesneden witte kool    85 g wortel julienne  2 g korianderzaad 
80 g radijs julienne                  50 g augurk julienne  2 g gemalen komijn 
                
                        
                         

 
1. Kook de mosselen, giet ze af en laat ze afkoelen. Haal de mosselen dan uit hun schelp en leg ze 
    op keukenpapier. Zet drie kommen klaar. Doe in 1 kom de bloem, kluts het ei in een andere kom 
    en meng in de 3e kom de panko en wat zout.  Haal de gekookte mosselen eerst door de bloem, 
    dan door het ei en daarna door de panko, herhaal met nog een keer ei en panko.
2. Verhit een pan met flink wat zonnebloemolie tot 175 graden of verhit de frituurpan tot 175 
     graden. Meng ondertussen de gesneden kool, de wortel, de augurk en radijs. Meng voor de 
     dressing de olie en de azijn, met de specerijen en zout en peper. Houd een klein beetje dressing 
     apart. Kneed de groenten een beetje. Wacht nog even met het toevoegen van de koriander. Zet 
     het mengsel apart tot gebruik.
3. Bak/frituur als de olie heet genoeg is de mossels goudbruin aan beide kanten. Schep ze uit de 
     olie en laat ze uitlekken op keukenpapier.
4. Maak ondertussen het eerste rijstvel nat en leg op een schone/natte theedoek. 
5. Voeg koriander toe aan groentemengsel. Leg eerst de krokante mosselen in een rijtje in het 
     midden. Bouw daarna op met groentemengsel. 
6. Rol de springroll zo strak mogelijk dicht. Snijd in twee en garneer met nog wat dressing en een 
     beetje Sriracha-saus.

 

Bereiding
60 min

INGREDIENTEN

BEREIDINGSWIJZE

Personen
2


