
 
 
 
 

 
Romige tagliatelle met champignons en gegrilde 
coquilles 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
Coquilles zijn een echte delicatesse en heel 
veelzijdig. Zo passen deze schelpdieren heel 
goed bij deze romige tagliatelle. Zo zet je jouw 
tafelgasten zonder veel moeite een speciale 
maaltijd voor. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 g coquilles (4 grote of 6 kleinere) 
 200 g tagliatelle 
 2 el olijfolie 
 ½ ui, gesnipperd 
 250 g kastanjechampignons, in vieren 
 125 g ricotta 
 1 el citroensap 
 7 g verse basilicum, reepjes 
 40 g rucola 
 zout en peper, versgemalen 

 

MATERIAAL: grillpan, keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de tagliatelle in een pan met ruim kokend water en wat zout beetgaar. 
2. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan en fruit de ui glazig.  
3. Voeg de champignons toe en bak op hoog vuur al omscheppend in 3-4 minuten bruin en gaar. 
4. Laat een grillpan goed heet worden.  
5. Dep de coquilles droog met keukenpapier en bestrijk ze met een beetje olijfolie.  
6. Rooster de coquilles in de hete grillpan op hoog vuur in 4-5 minuten mooi bruin.  
7. Keer de coquilles als ze vanzelf van de ribbels loslaten voorzichtig met een spatel.  
8. Bestrooi ze met zout en peper. 
9. Roer in een kom de ricotta los met 1 eetlepel citroensap, een scheut kookvocht van de pasta en zout en peper 

naar smaak. 
10. Giet de tagliatelle af en roer de ricotta en de gebakken champignons erdoor.  
11. Warm het geheel nog even zachtjes door en schep dan de basilicum erdoor. 
12. Schep de tagliatelle in de warme diepe borden en leg er een flinke toef rucola op.  
13. Leg hierop de gegrilde coquilles. 
 

TIP: Neem eens gemengde paddenstoelen in plaats van champignons en serveer met een salade. 
 

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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