
MOSSEL
OVER DE 

MOSSELEN RAPEN, WAAR?

Wat is er leuker dan je eigen maaltje 
mosselen, oesters of kreukels bij elkaar 
te rapen. Overal langs de Thoolse kust 
vind je bij laag water tussen de stenen 
de heerlijke Zeeuwse mosselen, die zich 
vasthouden aan de stenen, paalhoofden 
of aan elkaar. Het is toegestaan deze 
Zeeuwse zaligheden zelf te rapen. Het 
is heerlijk ontspannend en gezellig om 
samen een paar kilo te verzamelen en 
het is dan ook zo gebeurd. Er valt ook 
van alles te ontdekken langs de waterlijn 
zoals visjes, krabbetjes en andere schaal 
en schelpdieren.  Ook het schoonmaken 
van de schelpen is een familie-activiteit 
op zich. 

 ZELFRAAP-TIPS

• Per persoon mag je in Zeeland 10 kilo 
mosselen (of oesters of kokkels) per 
dag rapen, voor eigen gebruik, dus je 
hoeft je niet in te houden. 

• Wilde mosselen hebben een dikkere 
schelp dan de gekweekte die je in de 
winkel koopt. Het duurt daarom bij het 
koken iets langer voordat de schelpen 
open gaan en de mosselen gaar zijn.

• Zet bodemmosselen altijd minimaal 
een uur in een bak met ruim zout water 
of schoon Oosterscheldewater, zodat ze 
zand en slip uit hun 

 schelp spuwen.

• Langs de waterlijn kunnen de stenen 
glad zijn, pas op voor uitglijden.
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Spoel de mosselen 

af. Loop ze even 

na en verwijder 

eventuele kapotte 

mosselen.

De mosselen zijn gaar, 

serveer ze direct.

Lekker met frietjes 

of brood en 

remouladesaus!

Snijd de prei en de ui in 

dunne ringen. Snijd de 

bladselderij(blaadjes) grof. 

Doe deze met de groenten, 

de laurier en de wijn in een 

grote pan.

Het kookvocht drukt het 
deksel omhoog wanneer de 
mosselen koken. Licht het 
deksel op, zodat het vocht 
weer zakt. Schep of schud de 
mosselen om. Druk het deksel 
weer op de pan en laat op 
dezelfde manier het vocht 
het deksel nog twee keer 
omhoog drukken.

Vul de pan voor 

driekwart met 

mosselen, strooi er 

peper over en breng 

het geheel met 

gesloten deksel 

op hoog vuur aan 

de kook.
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Hoofdgerecht • 4 personen • 15 minuten bereidingstijd • 4 kilo mosselen • 2 preien • 

Paar takjes bladselderij • 2 laurierblaadjes • 1 glas droge witte wijn, water of bier


