
 
 
 
 

 
Trilogie van oesters 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Een feestje binnenkort en ben je nog opzoek 
naar een voorgerecht? Stop met zoeken! Deze 
trilogie oesters zijn heerlijk. Proef het zelf! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 6 verse Zeeuwse oesters 
 ½ el oude kaas, geraspt 
 ½ el gepelde pistachenootjes, gehakt 
 ½ el bieslook, fijngeknipt 
 1 el crème fraîche 
 ½ bolletje gember, fijngehakt 
 ½ bosuitje, in ringetjes 
 ¼ rode peper, in piepkleine blokjes 
 Japanse sojasaus 
 1 kleine trostomaat 
 1 el verse koriander of platte peterselie, grof gehakt 
 ½ limoen 
 grof zeezout 

 

MATERIAAL: bakplaat, stoommandje 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Steek de oesters een voor een open door ze in een hand tussen een dubbelgevouwen doek vast te houden, met 

een (oester)mes de schelpen open te wrikken en de sluitspier door te snijden.  
2. Snijd de oesters los uit de schelpen.  
3. Schenk de schelpen leeg en leg de oesters in de diepe schelphelften terug.  
4. Verwarm de ovengrill voor.  
5. Meng de kaas, pistachenootjes en bieslook.  
6. Leg twee oesters in de schelp op een bakplaat.  
7. Verdeel de crème fraîche erover en strooi het kaasmengsel erover.  
8. Schuif de oesters 10 cm onder het hete grillelement en laat ze in 3-4 minuten licht kleuren.  
9. Leg 2 oesters in de schelp in een stoommandje en verdeel de gember, bosui en rode peper erover.  
10. Druppel er wat sojasaus over en hang het stoommandje boven een pan met kokend water.  
11. Stoom de oesters afgedekt in 3-4 minuten gaar.  
12. Snijd de tomaat in vieren, verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees in dunne reepjes.  
13. Verdeel de tomaatreepjes over de laatste twee oesters.  
14. Strooi de koriander erover en knijp er wat limoensap boven uit.  
15. Strooi op twee bordjes een laagje zeezout en zet de drie verschillende oesters erop. 
 

 
In Nederland kennen we twee soorten oesters, de Europese oester en de 
Zeeuwse oester. Van deze soorten is de Europese variant inheems en de 
Zeeuwse, ook wel Japanse oester of creuze genoemd is uit Japan ingevoerd. 
 
 


