
     

Sint Jacobsvruchten en Scampi 

 

Carpaccio 
Is oorspronkelijk een gerecht van dungesneden rundvlees, het gerecht werd bedacht door 

Giuseppe Cipriani, de eigenaar van Harry’s Bar in Venetië in 1950 en dit voor de Venetiaanse 

Gravin Amalia Mocenigo. Het is genoemd naar de schilder Vittore Carpaccio.  

Vandaag zijn er vele varianten. 

 

Sint jacobsvruchten 
Sint-jakobsschelpen moeten zeer vers zijn, dan smaken ze het best. De noten kunnen 

gebakken, gegrild of gepocheerd worden. Rauw zijn ze overheerlijk, ze zijn rijk aan 

ijzer. 

Carpaccio van Sint jacobsvruchten  
Meng olijfolie extra vierge met limoensap, peper en zout breng deze vinaigrette 

met een borsteltje op een bordje. Leg hierop dunne schijfjes Sint Jacobsvrucht, 

besprenkel met de vinaigrette en werk af met puntjes wasabimayonaise, Parmezaanse kaas 

en bieslook.  

 

Prei aardappelsoepje met sint jacobsvruchten 

Nodig voor 6 personen 

Het wit van 1 of 2 preien 

Olijfolie 

2 tot 3 aardappelen (bintje) 

7 dl visbouillon 

Peper zeezout 

Viskruiden van Arijs 

1 tl gehakte kervel 

3 dl room 40% 

Limoen 

18 Sint Jacobsvruchten (3 per persoon) in schijfjes versneden. 

 

Hoe: 

- Was en snijdt de prei en de aardappelen in kleine brunoise, stoof ze aan in 

olijfolie. 

- Voeg de visbouillon en viskruiden van Arijs toe, laat garen. 

- Voeg de room en de kervel toe en breng op smaak met peper, zeezout en limoen. 

     



     

- Schep de soep in voorverwarmde borden en verdeel de schijfjes rauwe 

Jacobsvruchten over de borden, roer even rond 

 

 

 

Scampi met rode paprika 

Nodig: 

Rode paprika, ajuin en look, in kleine brunoise. 

Olijfolie 

Amandelolie 

Paprikapoeder 

Witte wijn 

Visfumet van 

Arijs 

Viskruiden van 

Arijs  

Amandelpoeder 

Room 

Gehakte peterselie 

Oregano vers gehakt, indien gedroogd moet je die vroeger aan de bereiding toevoegen. 

De scampi ontdaan van de darm. 

 

Hoe: 

- Stoof de ajuin en de look even aan in olijfolie en voeg de paprika toe. 
- Bestrooi met paprikapoeder, laat even drogen en blus met witte wijn en visfumet  

voeg amandelpoeder en de room toe, laat garen. 
- Bak de scampi in ½ amandelolie en ½ olijfolie, en zet opzij, let op: de gaartijd is 

glazig! 
- Breng op smaak, meng de gehakte peterselie eronder en voeg de scampi toe en 

bestrooi met gehakte oregano. 
 

Scampi in tomaat basilicum saus met essentiële olie van gele tijm. 

Nodig: 

4 tot 5scampi per persoon 

Visfumet van Arijs 

Peper en fijn zeezout 

Viskruiden van Arijs 

Limoen 

1 tl gehakte ajuin 

     

     



     

1 gehakt lookteentje 

Tomaten passata of tomatenblokjes in blik 

Verse basilicumblaadjes 

Olijfolie 

Essentiële olie van gele tijm  

 

 

Hoe kan je koken met essentiële olie? 

Meng essentiële olie in een verhouding van 10 druppels essentiële olie op 50 ml andere 

basisolie (olijfolie of koolzaadolie, steeds van koude persing) en zet opzij, de mengeling blijft 

ongeveer 6 maanden goed daarna verliest ze smaak onder invloed van oxidatie. Zo kan je de 

olie beter doseren bij het koken. Voeg deze oliemengeling steeds als laatste toe en laat de 

olie nooit meekoken.   

Hoe: 

- Meng essentiële olie van gele tijm met olijfolie (of met koolzaadolie telkens van 
koude persing) in een verhouding van 10 druppels essentiële olie op 50 ml 
olijfolie  
 

- Stoof de ajuin en de look aan in olijfolie, blus met visfumet van Arijs en tomaten- 
passata. Laat even inkoken. 

- Bak ondertussen de scampi (kruiden met viskruiden van Arijs) in olijfolie in een 
tweede pannetje, de juiste gaartijd is “nog wat glazig in de kern”.  

- Neem de saus van het vuur en laat niet meer koken, hak de basilicum blaadjes en 
voeg toe aan de saus, breng op smaak met peper, zeezout, limoen en de mix van 
de olie. 

- Breng de scampi op een bord en nappeer met de saus.  

 

Scampi: 

Er bestaat heel wat taalverwarring over de benaming. Scampi worden meestal in het 

Verre oosten (Vietnam, Bangladesh) gekweekt en worden daarom in sommige landen niet 

ingevoerd uit protectionistische redenen (marktbescherming).  

Scampo is een Italiaans woord dat garnaal betekent. Het meervoud hiervan is scampi. 

Men mag ook scampi's schrijven in het Nederlands. Als je in Italië om scampi vraagt, krijgt je 

wat wij langoustine noemen. Nogal verwarrend dus. 

 

 



     

 

Commerciële info: 

Op de verpakking van diepvriesgamba's of scampi kunnen we ook volgende afkortingen 

aantreffen : 

- HOSO = Head On Shell On:   Met kop en met schaal  
- P&D = Peeled and Deveined  Rauwe gepelde garnalen, zonder darm en staart. 
- Soms worden bevroren garnalen beschermd door een dun ijslaagje. Dit ijslaagje 

heeft een gemiddeld gewicht van 10% van het totale gewicht. Dat beïnvloedt 
natuurlijk het werkelijke gewicht bij aankoop. Deze termen geven nog meer info: 

- RC = Real count: het gewicht voordat de ijslaag aangebracht werd. Dus 454 gram 
is het reële gewicht van garnalen voor "one pound" Frozen count: het gewicht 
met het aangehechte ijslaagje. Dus het gewicht aan garnalen zal ongeveer 10% 
lager zijn. 

- De aanduiding van de grootte op de diepvriesverpakking is dikwijls een bron van 
verwarring. In principe betekent bijvoorbeeld de aanduiding 13/16 dat er 13 tot 
16 stuks voorkomen per Engelse pound, ruw gewicht (454 g). Hoe minder 
garnalen per pound, hoe duurder het product. Maar nu zijn er landen die vooral 
exporteren naar Europa die op het goede idee gekomen zijn om het aantal 
garnalen per gewicht aan te duiden in kilogram. Uitkijken dus! Het aantal stuks 
staat meestal aangegeven op de verpakking. 

 


