
INGREDIËNTEN

• 200gr ui 
• 1 teentje look 
• 1 jonagold appel (geschild)
• 30gr olijfolie
• 900gr pastinaak geschild 
   (in schijfjes van 3cm)
• 1 prei           
• 2 kl groentenbouillonpasta (Hercules)
• 200gr room
• peper en zout               

Waterkerscoulis
• 1 teentje look 
• 2 bosjes waterkers
• 50gr olijfolie

BEREIDING

1.  Breng in de mengbeker 300gr pastinaak en hak: 5 sec / std 5 en zet apart.
     Herhaal dit nog 2x tot alle pastinaak is gehakt.
2.  Breng in de mengbeker de appel (in 4 gesneden) en hak: 3 sec / std 4,5 
     en zet apart.
3.  Breng in de mengbeker 1 teentje look (in helft gesneden, ontkiemd), 
     de ui (in 2 of 4 gesneden) en hak: 3 sec / std 5
     Spatel alles naar beneden.
4.  Voeg 30gr olijfolie toe en sauteer: 3 min / 120°C / std 1
5.  Snij ondertussen het wit van de prei in fijne reepjes.
6.  Voeg toe aan de mengbeker, de prei, appel en 2/3 van de pastinaak:
     5 min / 100°C / std 1
     Voeg de rest van de pastinaak toe en spatel alles goed om:
     5 min / 100°C / std 1
7.  Voeg de bouillonpasta, peper en zout toe en water tot alles onder staat en kook:
     20 min / 100°C / std é
8.  Mix de soep gedurende 1 min / std 4 -> 9 ( geleidelijk de snelheid verhogen).
     Met de TM6 kan je hiervoor de functie ‘blender’ gebruiken, de snelheid wordt 
     dan automatisch geleidelijk verhoogd.
9.  Voeg 200gr room toe en meng: 10 sec / std 4 

Waterkerscoulis
1.  Breng in de mengbeker 1 teentje look (in helft gesneden, ontkiemd)
     en hak: 3 sec / std   Spatel alles naar beneden.
2.  Voeg toe de waterkers (hou enkele blaadjes apart voor de afwerking), 
     olijfolie, 20gr water en mix op std 6 tot 8, zonder tijdsinstelling
     tot alles fijn is gemixt.  Tussendoor eens stoppen en alles naar beneden spatelen.
     Kruid met peper en zout.

Serveer de soep samen met de waterkerscoulis.  
Werk af met enkele blaadjes waterkers.

Pastinaaksoep met waterkerscoulis
6 portiesSoep

SAPIDUM!!

Inspired by Colruyt.

Het is belangrijk dat de rauwe prei niet
gehakt wordt in de Thermomix, daar deze
een bittere smaak kan geven.

Carine Vogelaere - Thermomix advisor

0474/69 45 63
cuisine.de.carine@gmail.com
    Cuisine de Carine - Sapidum kookworkshops
  www.sapidum-kookworkshops.be


