
Schelpdieren, toast en pancett a

Gerecht voor 2 personen
Gebaseerd op het recept van epicurious.com

Ingrediënten
• 4 el Olijfolie
• 60 gr. Pance� a in blokjes
• 4 Teentjes knofl ook
• 1⁄2 Ui
• 1⁄2 Venkelknol
• 1 Citroen
• 1 Laurierblad

• 1⁄2 tl Gemalen venkel
• 240 ml Droge wi� e wijn
• 4 Plakken  zuurdesembrood
• 450 gr. Venusschelpen of 

kokkels
• 60 gr. Verse peterselie

Bereidingswijze
• Verwarm 1 eetlepel olie in een grote koekenpan op 

middelhoog vuur. Voeg pancetta toe en bak, af en toe 
roerend, tot ze bruin en knapperig zijn. Snijd de knoflook in 
plakjes en voeg toe en kook, vaak roerend, tot de knoflook 
goudbruin is aan de randen. Zet het vuur laag tot medium 
laag en voeg gesneden ui en gehakte venkel toe. Kook, af 
en toe roerend, tot ze zacht zijn en de ui doorschijnend is. 
Schil van de citroen 2 brede reepjes en voeg toe samen met 
het laurierblad, fijngesneden venkel, de wijn en een snufje 
zout.  Verhoog het vuur tot middelhoog en kook, af en toe 
roerend, tot de wijn grotendeels ingekookt is maar nog wel 
vloeibaar is. 

• Voeg citroenschil, laurierblad, gemalen venkel, de helft 
van de wijn en een snufje zout toe. Verhoog het vuur 
tot middelhoog en kook, af en toe roerend, tot de wijn 
grotendeels is ingekookt maar het mengsel nog steeds een 
beetje pittig is, ongeveer 3 minuten. Haal de soffritto uit 
de pan, gooi de citroenschil en laurierblad weg en veeg de 
koekenpan schoon. 

• Verwarm 2 eetlepels olie in dezelfde koekenpan en zet 
op middelhoog vuur. Leg de sneetjes brood in de pan en 
bak ze goudbruin, ongeveer 1 minuut per kant. Leg ze op 
keukenpaper om uit te lekken. Snijd 1 teentje knoflook 
doormidden en wrijf een kant van elke toast in met de 
gesneden kant van de knoflook. Veeg de koekenpan schoon. 

• Verwarm 1 eetlepel olie in dezelfde koekenpan en zet op 
middelhoog vuur. Plet het resterende teentje knoflook met 
de zijkant van een koksmes en kook tot het goudbruin begint 
te worden. Voeg schelpdieren, soffritto en de resterende 
wijn toe. Verhoog het vuur tot middelhoog en breng aan de 
kook. Kook, zonder deksel, tot de helft is ingekookt en de 
schelpen mooi open zijn. Voeg peterselie en venkelblaadjes 
toe en kook nog 1 minuut langer. Proef en breng eventueel 
op smaak met zout. 

• Om te serveren, plaats gebakken brood op borden en lepel 
het schelpenmengsel en kookbouillon erover. Besprenkel 
met olie en bestrooi eventueel met rode chilivlokken. 


