
Oesterzwammen 

 �  
Voorgerecht 

Soep 

4 personen 

Land: China  

Bereiding: 25 minuten 

Seizoen: hele jaar door

!  
Ingrediënten 

• 100 g peultjes of in stukjes gesneden lenteui 

• 1 kleine winterwortel of 3 worteltjes 

• 150 g oesterzwammen 

• 1 el roerbakolie of zonnebloemolie 

• 1 teentje knoflook 

• 3 cm verse gemberwortel  

• 2 el citroen- of limoensap 

• 1 liter kippenbouillon (van tablet of uit pot) 

• 4 el oestersaus of sojasaus 

• 2 el gehakte koriander of peterselie 

http://www.ah.nl/kookschrift/mijn-kookschrift/recept?id=541725


Bereidingswijze 
1. Maak de peultjes schoon. Schrap de wortel en snijd deze in schuine plakjes of reepjes. 

Borstel of veeg de oesterzwammen schoon en snijd ze in reepjes. Verhit de olie in een 

soeppan. Fruit hierin de gepelde geperste knoflook. Schep de peultjes en wortel erdoor 

en roerbak 2 minuten. Voeg de geschilde, in plakjes gesneden, gemberwortel toe en 

bak deze 1 minuut mee samen met de oesterzwammen. 

2. Voeg citroensap, bouillon en oestersaus toe. Breng aan de kook en kook 3 minuten 

zachtjes totdat de groenten beetgaar zijn. Serveer de soep bestrooid met koriander. 

Tenslotte 
Zelf hou ik erg van oesterzwammen. De meest bekende oesterzwam is de grijze oesterzwam. 

Deze grote paddenstoelen zitten boordevol vitamine D, die je ook in vleesproducten vindt. 

Oesterzwammen ovenschotel. Stoom 1 kilo aardappelen ongeveer net niet gaar. Fruit 

intussen 1 grote fijngehakte ui aan in een klont roomboter en voeg 125 gr spekreepjes toe. 

Even laten uitzweten en voeg dan 500 gr schoongemaakte en in reepjes gesneden 

oesterzwammen toe. Het vuur verhogen en kruiden met vers gemalen zwarte peper, een 

beetje zout en een flinke hand fijn gehakte verse rozemarijn en tijm toevoegen. Blus af met 

een scheutje witte port en wanneer de alcohol wat is verdampt, een klein bekertje crème 

fraîche toevoegen. Een el mosterd door de paddestoelen mengen en rustig laten inkoken. 

Intussen bakken we de aardappelen in plakjes krokant in roomboter en we kruiden ze met 

zout en zwarte peper. Doe de aardappelen in een beboterde ovenschotel en overgiet met het 

paddenstoel mengsel. Leg 4 plakken Brugse belegen kaas of een andere gratineer kaas over de 

schotel en laat onder de grill gratineren. Nu een Oesterzwammen uitsmijter (1 persoon) als 

je oesterzwammen over hebt. Besmeer 3 sneetjes brood met boter. Verhit een koekenpan met 

een klontje boter en bak 5 kleine oesterzwammen aan, kruid met peper en zout. Leg 3 plakjes 

chorizo in de pan. Breek 3 eieren en laat ze voorzichtig in de pan glijden. Leg 3 zongedroogde 

tomaatjes op de eieren en 3 plakjes mozzarella. Bestrooi met een beetje oregano en bak de 

eieren gaar. Serveer op de sneetjes brood met een garnituur van diverse slasoorten en 

komkommerplakjes. Tot slot Oesterzwamkroketten (8 stuks). Snijd 100 gr oesterzwammen 

in kleine blokjes, snipper een 1/2  ui en 1 teentje knoflook. Zet een koekenpan met wat 

olijfolie op het vuur en bak 40 gr reepjes rookspek. Voeg oesterzwammen ui en knoflook toe 

totdat ze gaar zijn, kruid met peper en zout. Breng 1 dl melk met 1/2 kippenbouillonblokje aan 

de kook en bind met 10 gr maïzena tot een dikke saus, voeg 20 gr geraspte oude kaas toe en 

roer glad. Voeg het oesterzwammen-mengsel toe en roer weer glad, controleer de smaak en 

corrigeer eventueel met peper en/of zout. Breng de massa over in een spuitzak zonder 

spuitmondje en spuit lange banen op een plateau, plaats dit in de koelkast om op te stijven. 

Als de massa na koelen stevig is geworden kunnen van de banen kroketjes worden gesneden, 

deze worden door 200 gr bloem gehaald, vervolgens door 2 losgeklopt eieren en tenslotte door 

200 gr paneermeel. De kroketjes zijn nu klaar, frituur ze in vet of olie van 180 graden en 

serveer met de Aceto siroop.


