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SOEP: POMPOENSOEP MET ZEEUWSE GARNAALTJES 

  ingrediënten Bereiding Soep: 

 Was de pompoen, snij door de helft en haal de pitten eruit. De schil blijft er aan zitten dat geeft 
een mooie kleur aan de soep. Snij de pompoenen in stukken. Bewaar de pitten!! 

 Snipper de ui, kneus de sereh en snij in stukken; 

 knoflook, gember en rode peper fijn snijden. 

 Zweet ui, gember, rode peper, knoflook en sereh even aan in een laagje zonnebloemolie; 

 Voeg de pompoen toe, blus af met sinaasappelsap  en groentebouillon. Kook gaar; 

 Pureer de soep met een staafmixer, zeef de soep en kook ze in tot ¾ deel; 

 Voeg de kokosmelk toe en breng op smaak met peper en zout. 
 
 
Bereiding toast: 

 Snij 3 dunne plakken stokbrood per persoon en steek er rondjes uit van ca. 5 cm; 

 Bak de rondjes krokant en goudbruin in de zonnebloemolie. 
 
Bereiding pompoenpitten: 

 Was de achtergehouden pitten en droog met keukenpapier. Meng de pitten nu met wat in de 
vijzel fijngemaakte korianderzaadjes, oregano, venkelzaadjes, peper, zout en wat 
zonnebloemolie. 

 Leg alles op een bakmatje in een oven van 140 graden en bak ze krokant in ca. 30 minuten. 
 
 
Bereiding garnalen: 

 Pel de garnalen tijdens het koken van de soep; waar mogelijk met hulp van de Amusekokers.  
 
Uitserveren: 

 Serveer de soep in een kop of bord en geef ieder 3 toastjes met daarop garnaal en pompoenpit. 

 Garneer de soep en de toast met een “groentje”  

  Pompoensoep: 
2 kg hokkaido pompoenen 
400 g uien 
1 st  rode peper 
2 tn knoflook 
60 g gember 
2 st sereh 
500 ml vers sinaasappelsap  
2 ltr groentebouillon  
400 ml kokosmelk 
  zonnebloemolie 
  peper en zout  
  Toast: 
1  stokbrood groot 
  zonnebloemolie 
  Pompoenpitten: 
  korianderzaad 
  oregano 
  venkelzaad 
  peper en zoutzonnebloemolie  
   
  Garnalen 
1000 G ongepelde garnalen 
   
   
  groentje 
   
   


