
Eet mee met Esmé

Zelf je eten plukken of zoeken 
is bijzonder. Dan weet je waar 
het vandaan komt en de lol die 
je hebt met zoeken is anders 
dan iets kopen in de winkel.

Zo hebben wij een paar jaar 
geleden met ‘onze 2 meiden’ uit 
Wit Rusland; Anya en Nastya in 
de zomer kokkels gezocht bij het 
Groene strand. Dat was pas een 
avontuur. 
Zoiets hadden ze nog nooit 
gedaan. Eerst heel veel gillen 
maar al snel werd het een sport 
om er zoveel mogelijk te vinden. 
Anya heeft ze nooit gegeten, ze 
gruwelde ervan maar Nastya was 
trots dat ze er 20 op had. Ze 
heeft het zelfs via Skype aan haar 
ouders laten zien.

Je zoekt kokkels op blote voeten 
in de zomer of met je laarzen aan 
in de winter. Het maakt niet uit, 
weer of geen weer, kokkels 
zoeken kan alt i jd. Voor de 
waterkant een meter of 50 van de 
dam, daar vind je ze; net onder 
het zand liggen ze voor het 
oprapen.  Stop je handen in het 
zand en je voelt ze tussen je 
vingers.
Wel even goed kijken wanneer 
het laag water is natuurlijk. 
Verzamel de kokkels in een 
emmer met zeewater er in . 
Vervolgens moet je ze zand laten 
‘spugen’. Doe ze in een emmer 
met schoon water en dek ze af (in 
het donker gaan de schelpen 
open).. Laat dit  ongeveer een uur 
staan. Je kunt de kokkels ook in 
een netje stoppen en in de haven 
aan een steiger hangen.

KOKKELS

Spoel de kokkels nogmaals heel goed na in schoon water en dan 
aan de slag.

- Snijd 2 teentjes knoflook en 2 sjalotten heel fijn.
- Knip een halve bos peterselie fijn 
- Zet een fles witte wijn klaar en koel
- Doe wat olijfolie in een wijde koekenpan en laat dit heet 

worden
- Fruit de ui en de knoflook aan
- Doe de kokkels in de pan, net zoveel tot de bodem bedekt 

is.
- Voeg nu peper en zout  en de peterselie toe
- Giet een scheut  witte wijn in de pan
- Voor wat meer pit kun je er een half fijngesneden rood 

pepertje aan toevoegen
- Roer dit geheel goed door, doe de deksel op de pan en 

wacht tot alle schelpen open zijn. Kokkels die dicht blijven 
gooi je direct weg.

Je kunt nu vers gekookte spaghetti toevoegen aan het gerecht of 
zet de pan op tafel samen met een stokbroodje en een lekkere 
knoflooksaus. Maak er een groene salade bij en klaar ben je. 

Maak  eventueel een kruidenmayonaise  naar eigen smaak bij:

Schep in een leeg jampotje wat mayonaise, citroensap, peper, 
zout, yoghurt  en  een fijngesneden knoflookteen en  kruiden die je 
hebt staan (salie, peterselie, bieslook, munt) Goed schudden en je 
saus is klaar.


