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We willeri ook in de toekomst vis-,
schaal- en schelpdieren kunnen blijven
eten. Vis is immers lekker en gezond!
En ais consument weten we graag wat
we eten. Is de vis wel van goede kwali
teit? Hoe groot zijn de respectievelijke
visbestanden? Wordt er op een duurza
me wijze gevist, gekweekt en verwerkt?
Via deze rubriek helpen we je in je
zoektocht, door nieuwe initiatieven,
technieken en wetenschappelijke kennis
over al het lekkers uit de zee de revue te
laten passeren.

KOKEN
MET SCHELPDIEREN
“ALLAVONGOLE”
Een lezer vroeg ons: “ In Bretagne m aak
ten we kennis met palourdes o f tapljtschelpen. Nu wou Ik deze delicatesse hier ook
eens proberen, maar In de vishandel bood
men m ij “ vongole” aan. Is dit hetzelfde?
Leven deze dieren ook aan onze
Noordzeekusten?”
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E én p o t n a t ...

Palourdes, vongole, venusschelpen,
tapljtschelpen of hoe ze ook genoemd
worden, behoren to t één grote fam ilie:
de ta p ijt- en venusschelpen (Veneridae).
De namen van deze graag gegeten schelpjes
worden In culinaire kringen In de verschillen
de zuld-Europese talen vaak verward.
Daar komt bij dat nieuwe Inzichten onder de
schelpdleronderzoekers steeds weer lelden
to t het herbenoemen van soorten... Wie raakt
er nog w ijs uit? We proberen hier alvast het
kluwen wat te ontw arren, althans voor die
venus- en tapljtschelpen die gebruikt worden
In de keuken.

M et k l e m o p é é n :
DE GERUITE TAPIJTSCHELP
Ais we het hebben over palourdes dan
spreken we In de eerste plaats over de gerui
te tap ljtsche lp (Ruditapes decussatus),
verkeerdelijk ook w el Tapes decussatus of
Venerupis decussata genoemd. In Frankrijk
serveert men de palourde vooral rauw op een
‘ plat du fru it de m er’ (ook onder de naam:
clovisse, clovisse d ’ Europe o f clovisse treillisée). In de Italiaanse keuken gebruikt men
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ze ¡n alle recepten ‘alla vongole’ (onder de
naam: vongota verace of vongola ñera).
De geruite tap ljtsche lp leeft ¡n de M id d e l
landse Zee, het Ierse, Z- en W-Engelse kust
gebied en langs de A tlantische kusten van
Frankrijk, Spanje, Portugal, M arokko to t In
Senegal. Ze komt ondiep voor In zandige en
m odderige bodems, veelal In rustige baaien
en lagunes. De schelp kan, naargelang de
afkom st, sterk verschillen qua vorm en kleur.
Traditioneel oogstte men deze soort voor
al aan de Atlantische kusten van Frankrijk en
Spanje en In de M iddellandse Zee. Nu kweekt
men In laboratoria ook larven op to t juvenlelen om ze vervolgens In te zaaien op bestaan
de w ilde schelpenbedden.

I n d o -P a c i f i s c h e

verw ant

IN O PMARS
Gezien overbevlsslng dreigde en de kweek
de vraag naar geruite tapljtschelpen niet kon
bijhouden, ging men halfweg de jaren ‘70
over op de Introductie van larfjes van een
sneller groeiende Indo-Pacifische soort
(R udita pesp hilip pin aru m ). De geïntrodu
ceerde soort neemt hetzelfde habitat In ais
de oo rspronkelijke soort. Omdat ze zich ook
spontaan verspreidde, overheerst deze exoot
nu de Italiaanse, Franse en Ierse lagunes.
Kenners verkiezen echter nog steeds de
geruite tap ljtsche lp en betalen er graag een
m eerprijs voor.
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En w a t m e t d e N o o r d z e e ?

Heel u itzo n d e rlijk w ordt wel eens een
geruite tap ljtsche lp gerapporteerd aan de

Noordzeekusten. Toch vinden we hier vooral
zijn zustersoort, de tap ljtsche lp Venerupis
senegalensis (palourde rouge o f palourde
p o u le tte In het Frans; vongota In het
Italiaans). Deze soort, die verkeerdelijk ook
wel de naam Venerupis pu lla stra, Venerupis
corrugata of Tapes p u lla stra krijg t, w ordt In
de Noordzee niet commercieel geoogst, dit In
teg enstellin g met Frankrijk, Spanje, Portugal
en Italië. Van deze tap ljtsche lp worden ook
jonge schelpjes ‘ ultgezaald’ om een hogere
opbrengst te verkrijgen In de na tuurlijke
schelpenbedden.

O m d e n a a m s v e r w a r r in g
GROTER TE M AK EN...

nog

Met de term ‘palourde’ kan men In
Frankrijk ook nog volgende soorten bedoe
len: de roze venusschelp Venerupis rh o m b o i
des (palourde rose o f palourde de Gtenan),
de goudkleurige venusschelp Venerupis
aurea (palourde ja un e of clovisse dorée) of
de bruine venusschelp Callista chione
(palourde royale o f grande palourde).
Om de naam sverwarring com pleet te maken,
kan In Italië met ‘vongola’ ook de gewone
venusschelp (Chamelea g a llin a ; soms ver
keerdelijk Venus g a llin a , Venus s tria tu la of
Pectunculus s triatulus), de w rattige venus
schelp Venus verrucosa, de goudkleurige
venusschelp Venerupis aurea, de bruine
venusschelp Callista chione (vongota dura)
o f de In Europa gekweekte Amerikaanse
soort M ercenaria mercenaria (vongota dura)
bedoeld worden.
NF

