
 

 

Aantal	  personen:	  4	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Benodigdheden	  
§ 500	  gram	  witte	  asperges	  
§ 1	  tablet	  groentebouillon	  +	  anderhalve	  liter	  water	  
§ 30	  gram	  roomboter	  
§ 1	  grote	  kruimige	  aardappel	  of	  30	  gram	  kristalbloem	  
§ 2	  gekookte	  eieren	  
§ 150	  gram	  gerookte	  zalm	  of	  zalmsnippers	  
§ 4	  eetlepels	  slagroom	  of	  alternatieve	  kookroom	  
§ 2	  eetlepels	  fijngesneden	  peterselie	  	  
	  
Bereiding	  
Maak	  de	  asperges	  goed	  schoon	  door	  ze	  van	  net	  onder	  het	  kopje	  naar	  beneden	   te	  schillen	  
met	  de	  dunschiller.	  Verwijder	  de	  onderkant	  van	  de	  asperges.	  De	  asperges	  plus	  de	  schillen	  en	  
het	  tablet	  groentebouillon	  breng	  je	  aan	  de	  kook	  in	  een	  pan	  met	  anderhalve	  liter	  water.	  Na	  
ongeveer	  een	  kwartiertje	  haal	  je	  de	  asperges	  voorzichtig	  uit	  de	  pan.	  De	  schillen	  laat	  je	  in	  de	  
bouillon	   nog	   ongeveer	   een	   halfuur	   doorkoken.	   Wel	   op	   laag	   vuur.	   Na	   die	   tijd	   zeef	   je	   het	  
kookvocht	  en	  mogen	  de	  schillen	  weg.	  De	  reeds	  gekookte	  en	  afgekoelde	  asperges	  snij	   je	   in	  
stukjes.	  Neem	  een	  andere	  grote(re)	  pan	  en	  smelt	  hierin	  de	  boter.	  Strooi	  de	  bloem	  er	  over	  
heen	  en	  roer	  dit	  tot	  een	  glad	  geheel.	  Daarna	  voeg	  je	  beetje	  bij	  beetje	  de	  bouillon	  toe	  (schenk	  
de	   volgende	   scheut	  bouillon	  pas	  bij	   als	   de	   vorige	   geheel	   is	   opgenomen).	  Het	  boter/bloem	  
mengsel	  zorgt	  namelijk	  voor	  de	  juiste	  binding.	  Zodra	  alle	  bouillon	  is	  toegevoegd	  laat	   je	  het	  
geheel	  ongeveer	  een	  kwartiertje	  op	  laag	  vuur	  koken.	  	  
	  
Garnering	  
In	  de	  tussentijd	  prak	  je	  het	  gekookte	  ei	  fijn.	  Bij	  het	  opdienen	  van	  de	  soep	  garneer	  je	  de	  soep	  
met	  wat	  geprakt	  ei,	  aspergestukjes	  en	  zalmreepjes.	  Tot	  slot	  schenk	  je	  een	  klein	  beetje	  room	  
bij	  de	  soep	  en	  breng	  je	  het	  op	  smaak	  met	  zout,	  peper	  en	  peterselie!	  
	  
Variatietip	  
U	  kunt	  de	  zalm	  ook	  vervangen	  door	  vers	  gesneden	  beenham.	  	  
	  
Eet	  smakelijk!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Edwin	  &	  Sandra	  
	  
	  

Aspergesoep	  
 


