
KRUKELS
OVER DE 

KRUKELS RAPEN, WAAR?

Wat is er leuker dan je eigen maaltje 
mosselen, oesters of krukels bij elkaar 
te rapen. Overal langs de Thoolse kust 
vind je bij laag water tussen de stenen de 
heerlijke krukels of alikruiken. De alikruik 
geldt in veel landen als delicatesse. 
De slak wordt gekookt, eventueel met 
kruiden (peper), en met een (kromme) 
naald of grote speld uit het huisje 
gehaald, nadat het zgn. “hoedje” er met 
de naald is afgehaald. Schelp en hoedje 
worden weggegooid. De smaak is te 
vergelijken met kippenvlees. 

 ZELFRAAP-TIPS

• Per persoon mag je in Zeeland 10 
kilo schelpdieren per dag rapen, voor 
eigen gebruik, dus je hoeft je niet in 
te houden.

• Zowel het rapen als het eten is een 
gezellige bezigheid. Krukels zijn 
gewoonlijk geen hoofdgerecht, maar 

 zijn prima bruikbaar als amuse of  
 tussendoortje. 

• Een stevige handvol per persoon is  
vaak voldoende voor een gezellig 
smulfeest. 

• Langs de waterlijn kunnen de stenen 
glad zijn, pas op voor uitglijden.
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De soepgroenten schoonmaken, 
wassen en fijnsnijden. 

1

De gewassen 
krukeltjes erbij doen 
en tien minuten laten 
koken. Laten afkoelen 
in het kookvocht.

3

De krukeltjes met behulp van 
een naald of cocktailprikker 
uit de schelp halen en in de 
knoflookboter dippen. Opdienen 
met driehoekjes bruin brood.

5
Vlak voor het opdienen 
de boter zachtjes laten 
smelten en er peper, zout, 
knoflook uit de knijper, 
geraspte citroenschil en 
gesnipperde peterselie 
doorroeren.

4

Voorgerecht • 4 personen • 1kg krukels • 1 prei • 1 wortel • 1 ui • 1 selderijstengel  • 1 kruidnagel • 

peperbolletjes • 100 gr boter • peper en zout • 2 teentjes knoflook • citroenrasp • handvol peterselie 

2 Samen met de kruidnagel 
en de peperbolletjes 
opzetten in een halve liter 
water en de court-bouillon 
twintig minuten zachtjes 

laten koken.


