
 
 

Drie keer is scheermessen 

 

Basisbereiding scheermessen: 75 scheermessen, 2 liter witte wijn.  

 

Werkwijze: Snijd de scheermessen open en verhit deze in vier partijen in een brede pan met 

de witte wijn. Haal ze direct uit de pan en neem het vlees uit de schelpen.  

Laat de schelphelften aan elkaar zitten en verwijder het ingewanden zakje van de 

scheermessen. Verdelen in stukken van 1 cm lang. 

 

Botersaus: Drie gesnipperde uien met 3 uitgeperste teentjes knoflook fruiten in de olie.  

Iets geplette peperkorrels toevoegen en blussen met 5 dl witte wijn, takjes peterselie.  

tot de helft inkoken, zeven en 50 gram room en smaakstoffen toevoegen.  

Monteren (opkloppen) met 175 gram ijskoude stukjes boter. 

 

Kerriekruim: 200 gram Panko (broodkruim) in iets olijfolie lichtelijk kleuren, 1 eetlepel 

kerriepoeder erdoor roeren. 

 

Rouillesaus kant en klaar kopen. 

 

Vulling I: Een kleine bloemkool in fijne roosjes snijden en vier minuten blancheren, koud 

spoelen en de roosjes indien nodig nog fijner snijden.  

Twee gesnipperde sjalotten fruiten, stukjes bloemkool toevoegen met uitperste knoflook,  

1/3 van de stukjes scheermessen en iets botersaus.  

Verdelen op laatste moment op de borden over 25 scheermessen en dik bestrooien met 

kerriekruim.  
Garneren met Borage Cress. 

 



Vulling II: Een aubergine en twee courgettes in brunoise (3 x 3 mm)snijden. Twee 

gesnipperde sjalotten fruiten met 1 uitgeperste teentje knoflook, brunoise gesneden groenten 

mee fruiten. Sinaasappels raspen. Blussen met het sap van 2 limoenen en 3 sinaasappels,  

1/3 stukjes vis. Op smaak brengen en op het laatste moment op de borden verdelen in  

25 schelpen. Toefjes rouille (mayonaise) hierover verdelen.  

Garneren met Chili Cress. 

 

Vulling III: ½ kg koningsoesterzwammen en ½ kg kastanje paddenstoelen in brunoise 

snijden, fruiten met 2 gesnipperde sjalotten, blussen met eetlepel honing, 3 dl visfond, 

smaakstoffen, ½ bos fijn gesneden bieslook, inkoken, 1/3 scheermesvlees erbij, smaak 

controleren. Verdelen op het laatste moment op de borden in 25 scheermessen. 

 

Wijnsuggestie: 

Maria Gall, een fruitige Sauvignon Blanc uit 2011 afkomstig uit Chili. Heeft een vleug van 

appel, citrus en vlierbessen 

 

                               


