Mosselen en friet
Hoofdgerecht
Vis
2 personen
Land: België
Bereidingstijd: Voorbereiding: 10 min. Bereiding: 15 min.
Seizoen: juli t/m april

!

Ingrediënten
•

2 kilo mosselen gewassen en gecontroleerd

•

1 ui

•

1 dl witte wijn

•

1 tl zout

•

peper uit de molen

•

1 bosje selderij fijngesneden

•

1 el roomboter

•

50 gram roomboter

•

50 gram bloem

•

1 bosje peterselie fijngesneden

•

1 sjalot fijngesneden

•

2 kleine augurken in stukjes gesneden

Bereidingswijze
1.

Kook de mosselen in een grote pan met de helft van de ui, de helft van de selderij en
een glas witte wijn, 1 tl zout en gemalen peper op een hoog vuur in 7 minuten gaar, tot
ze allemaal open zijn.

2.

Bak intussen in een andere pan de andere helft van de ui en gehakte selderij in 1 el
boter. Schep de mosselen met een schuimspaan uit de pan in een schaal, waarin ze op
tafel gezet kunnen worden. Strooi het gebakken ui-selderij mengsel erover en houd de
mosselen warm terwijl je de saus maakt.

3.

Zeef het kookvocht van de mosselen. Laat 50 gr boter smelten in een pan op een laag
vuur en roer er de bloem door tot alle bloem is opgenomen. Roer er zoveel van het
mossel-kookvocht door tot je een romige saus krijgt. Voeg er een flinke hoeveelheid
fijngehakte peterselie aan toe en een fijngesneden sjalot en 4 kleine augurken,
eveneens fijngehakt. Laat de saus nog een minuut koken.

4.

Serveer met zelfgebakken friet (zie mijn recept 'Friet')

Tenslotte
Dit is een van de nationale gerechten, misschien zelfs wel het nationale gerecht van België. In
Brussel noemt men het soms eenvoudig 'le complet bruxellois'. Het is niet ingewikkeld, maar
de bereiding en het ritueel waarmee met name de mensen in Oostende dit gerecht plegen te
consumeren zijn een studie waard. Allereerst de mosselen controleren door ze even tegen de
aanrecht te tikken, ze moeten sluiten! Doen ze dat niet, meteen weggooien. Ik kreeg, heel
passend, instructies voor het eten van het gerecht van een onderwijzer uit Oostende en
mevrouw Rachel Libin uit dezelfde stad leerde me hoe ik het klaar moest maken. Ze kwam niet
bij ons aan tafel zitten, omdat er voortdurend iemand in de keuken moest zijn om te zorgen
voor een constante stroom van mosselen, saus en frieten naar het restaurant kwamen. In de
eetzaal, waar midden op elke tafel een pan mosselen staat, een schaal met frieten, een kom
saus en een bord voor elke eter. De juiste procedure is de eerste mossel met een vork uit de
schelp te halen, die in de saus te dopen en op te eten en dan het lege paar mosselschelpen als
knijper te gebruiken, waarmee je de tweede mossel uit de schelpen haalt. De lege V-vormige
schelpenparen worden keurig in elkaar geschoven en in een cirkel rond, en niet op, je bord
gelegd. Er wordt wit bier of pils bij gedronken. Degenen die water drinken, behoren niet het
(overigens onschadelijke) kraanwater van Oostende te nuttigen, maar spa uit een flesje of, nog
beter, water uit de natuurlijke bron bij het kasteel Wijnendale bij Torhout, het beste bronwater
van België. De mosselprocessie vanuit de keuken gaat lang door. Het is goed om te weten dat
Oostendse vissers na het eten van een grote hoeveelheid mosselen een kopje melk drinken om
eventuele ongewenste effecten te voorkomen.

