
 
 
 
 

 
Gegratineerde Sint Jacobsschelpen 
2 personen 
Amuse 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Tongstrelend lekker, deze combinatie van 
coquilles met zeekraal en een milde kerrie 
smaak. Serveer dit gerecht als een amuse of als 
voorgerecht op een feestelijke avond. 
Natuurlijk kan je dit gerecht zelf opmaken naar 
wens of je doet het net zoals op de foto. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 coquilles in de schelp 
 25 g zeekraal 
 4 kerstomaatjes 
 ½ sneetje oud witbrood 
 1 el olijfolie 
 2 el slagroom 
 ½ tl milde kerriepoeder 
 1 el geraspte Parmezaanse kaas 
 1 el bieslook, fijngeknipt 

 

MATERIAAL: bakplaat 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200ᵒC. 
2. Maak de coquilles schoon: steek een scherp mes bij het scharnier in de opening en snijd de sluitspier door.  
3. Doe dit ook aan de andere kant van het scharnier.  
4. Open de schelp en snijd de coquille los.  
5. Schep de witte coquille uit de schelp en maak de schelp verder leeg.  
6. Was de diepe schelphelften af en maak ze droog. 
7. Overgiet de zeekraal met kokend water, laat dit goed uitlekken.  
8. Halveer de kerstomaatjes.  
9. Verkruimel het sneetje brood heel fijn (in de keukenmachine) en meng de olie erdoor. 
10. Leg de diepe schelphelften op een bakplaat en verdeel de zeekraal erover.  
11. Snijd de coquilles in drie plakken en leg ze op de zeekraal en leg de tomaatjes eromheen. 
12. Roer in een kommetje de slagroom los met het kerriepoeder, de Parmezaanse kaas en het bieslook.  
13. Schep dit over de coquilles.  
14. Strooi het broodkruim erover.  
15. Schuif de bakplaat in de oven en laat de coquilles in 4-6 minuten goudbruin en bijna gaar worden.  
16. Zet de schelpen op bordjes en serveer direct. 
 

RECEPT VAN: 
De coquille of St. Jacobsschelp is een schelpdier dat behoort tot de familie van de 
kamschelpachtigen. Het eetbare gedeelte is de dikke witte spier die beide schelpen 
bij elkaar houdt. 
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