
 
 
 
 

 
Cassoulette van de schol en zeevruchten 
2 personen 
Voorgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Geen chef-kok? Maar altijd al eentje willen zijn, 
probeer dan dit visrecept. Als je deze 
cassoulette van de schol en zeevruchten lekker 
kan bereiden, mag je jezelf toch wel een beetje 
een chef-kok noemen. Het zal niet makkelijk 
wezen, maar heerlijk zal het zeker zijn! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 300 g scholfilet 
 10 grote mosselen 
 6 kokkels 
 ½ wortel 
 ½ venkel 
 1 gerookt teentje knoflook 
 250 ml droge witte wijn 
 500 ml slagroom 
 1 el Pernod 
 ½ g saffraan 
 500 g mix van shiitake en champignons 
 zout en peper 
 8 cherrytomaatjes 
 1 tl poedersuiker 

 

MATERIAAL: - 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 100ᵒC.  
2. Snijdt de schol in hapklare stukken en zet ze in de koelkast.  
3. Braad de wortel, venkel in de olijfolie aan en voeg de knoflook en schoongemaakte mosselen en kokkels toe. 
4. Blus het geheel af met de witte wijn en Pernod en laat dit afgedekt 5 minuten doorkoken.  
5. Haal de mosselen en kokkels uit de pan en verwijder de bovenste schelp.  
6. Gebruik de mosselfond samen met de slagroom, laten inkoken tot de saus ingedikt is.  
7. Voeg zout, peper en saffraan naar smaak toe. 
8. Strooi de poedersuiker over de cherrytomaatjes en doe ze gedurende 10 minuten in de oven.  
9. Daarna afblussen met Pernod. 
10. Leg eerst de scholfilets op het bord, doe hier alvast wat van de saus overheen.  
11. Voeg dan de mosselen en kokkels toe, doe hier ook wat van de saus overheen.  
12. Garneer het gerecht met een cherrytomaat. 
 

RECEPT VAN: 
Fruits de mer stijgen razendsnel in populariteit, maar hoeveel mensen weten 
er nu eigenlijk dat deze lekkernijen uit onze eigen Noordzee komen? We 
kennen de prachtige etagères op de pittoreske Franse terrasjes, vol met 
noordzeekrab, mesheften en langoustines. Laat de Franse naam je niet in 
verwarring brengen, want deze worden allemaal voor onze eigen deur 
gevangen. In de maand juli zet het Nederlands Visbureau deze fruits de mer letterlijk 

op de kaart als ‘vis’ van de maand. Dat de Hollandse garnaal voor de deur wordt gevangen, is algemeen bekend, maar 
onze Noordzee zit ook vol met schelp- en schaaldieren zoals kreeften, krabben en mosselen..  


