
     

     Mosselen: Seapearl 

     Deense hangcultuur 

Mosselen natuur 

Nodig per persoon: 

1 kg mosselen goed gewassen 

½ tot 1 ajuin 

Eventueel een teentje look geplet en gehakt 

1 stengel witte of groene selder naar keuze 

Mosselkruiden van Arijs 

Scheutje water 

Hoe: 

- Snijdt de ajuin in ringen en de selder in brunoise. 
- Doe een scheutje water in een mosselpotje, dan de mosselen, daarop de 

groenten, en de mosselkruiden van Arijs. Doe het deksel op het potje. 
- Zet de mosselpot op groot vuur, na enkele minuten moet je de mosselen rond 

schudden (de onderste naar boven) nog enkele minuten op groot vuur, nog eens 
rond schudden en opdienen liefst met frietjes, mayonaise en mosselsaus van 
Arijs.   

 

Mosselen een beetje oosters 

Nodig per persoon: 

1 kg mosselen goed gewassen 

½ ajuin in ringen  

2 teentjes look geplet en gehakt 

2 el olijfolie 

1 stengel witte selder in brunoise 

¼   stengel citroengras gesneden en geplet 

2 dl kokosroom 

Snuifje kerriepoeder (curry) 

Een beetje gehakte gember 

Enkele druppels limoensap 

Mosselkruiden van Arijs 

Scheutje Sake (Japanse rijstwijn) 

Voor de afwerking, een beetje gesnipperde verse munt en verse koriander. 

 

 

 

   

    



     

Hoe: 

- Stoof de ajuin met de selder in de olijfolie, voeg het citroengras en de look toe. 

- Voeg er de kerrie bij, laat even drogen en bevochtig met de kokosmelk, laat even 

goed doorkoken en voeg de mosselen toe, enkele druppels limoensap, 

mosselkruiden van Arijs en de gember. 

- Na enkele minuten moet je de mosselen rond schudden (de onderste naar boven) 

en nog enkele minuten op groot vuur. 

- Voeg de munt, de koriander en een scheutje sake toe, schud goed rond en dien 

op, liefst met frietjes, mayonaise en mosselsaus van Arijs. 

 

 

 

Mosselen, botermelk, en groene kruiden 

Nodig per persoon: 

1 kg mosselen goed gewassen 

½ tot 1 ajuin in ringen 

1 stengel witte selder versneden 

Komijnzaadjes (gebroken)  

1 el gehakte kervel 

1 el gehakte peterselie 

Scheutje olijfolie 

Voor de afwerking wat limoensap en limoenrasp. 

Mosselkruiden van Arijs 

Scheut botermelk 

Hoe: 

- Snijdt de ajuin in ringen en de selder in brunoise. 
- Doe een scheutje olijfolie in een mosselpotje, voeg ajuin, selder en komijnzaadjes 

toe en laat even stoven zonder kleuren, blus met een scheut botermelk.  
- Voeg de mosselen toe en de mosselkruiden van Arijs. Doe het deksel op het potje. 
- Laat garen op groot vuur, na enkele minuten moet je de mosselen rond schudden 

(de onderste naar boven) voeg er eerst de gehakte kervel, de gehakte peterselie 
en enkele druppels limoensap aan toe, nog enkele minuten op groot vuur, weer 
opschudden om de groene kruiden te mengen, rasp er wat limoenzeste over en 
opdienen liefst met frietjes, mayonaise en mosselsaus van Arijs.   
 

 

 

    


