Moules Frites
Hoofdgerecht : 4 à 6 personenbereiding : mosselen:
15 minuten - frites: 1 uur voorbereiden + 10
minuten afbakken
Ingrediënten
Voor de mosselen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 kilo mosselen
25 gram boter
1 ui, fijngesnipperd
1 teentje knoflook, fijngesnipperd
1 eetlepel fijngesneden bladselderij
1 takje tijm
1 laurierblaadje
1,5 dl droge witte wijn (of Belgisch witbier)
1 eetlepel fijngesneden peterselie

Voor de frites:
•
•
•

6 grote, langwerpige, vastkokende aardappelen ('bonken')
ossevet of frituurolie
zout

Bereiden mosselen
Smelt de boter en fruit hierin het uitje en de knoflook tot ze glazig zijn. Leg de mosselen, tijm en het laurierblaadje erop. Schenk
de wijn erover en kook de mosselen in circa 5 minuten tot de schelpen openstaan. Haal de tijm en het laurierblaadje eruit.
Strooi de peterselie erover en schep de mosselen een paar keer om.
Voorbereiden frites
Vul een grote kom met ijswater. Schil de aardappelen en snijd ze in lange, dikke repen. Leg ze een half uur in het ijswater.
Spoel ze af onder koud water en dep ze goed droog. Verhit de frituurolie tot 140°C. Bak de patatten in porties in 6 à 8
minuten tot ze zacht zijn en doorschijnend wit. Laat ze minstens 15 minuten afkoelen, langer mag gerust.
Afbakken
Verhit de frituurolie tot 190°C. Bak de voorgebakken patat in 2 à 4 minuten goudbruin. Bestrooi met (grof) zout.
Wijn-spijs: DeMorgenzon Western Cape Walvisch Kaapse Wit
Moules frites is een gerecht met veel smaken en structuren. Fris en zacht van de mosselen, vettig en krokant van de frites. Een
geurige, vriendelijke wijn met een goede balans past daar het beste bij. Deze Kaapse Wit is zo'n wijn. Boordevol fris fruit,
milde zuren en een ronde, opwekkende afdronk. Ideale wijn voor bij een eenvoudig gerecht met veel smaakvariatie als Moules
Frites, maar ook bij een (borrel)buffet.

