
ROMIGE SOEP VAN KNOLSELDERIJ MET GEKONFIJTE LAMSTONG 

 

60  gr  ui 

900  gr  knolselderij 

3  ltr  gevogeltebouillon 

500  gr lamstongetjes 

3  dl room 

3 el  gehakte verse kruiden 

shisso paars 

shisso groen 

basil-cress 

70 gr  pijnboompitten 

zout naar smaak 

40 gr  gedroogd eekhoorntjesbrood  

½ blikje  jus de cèpes 

5 gr  Agar Agar 

 

Gelei van eekhoorntjesbrood 

Gelei maken door het klein gemaakte (scheuren) gedroogde 

eekhoorntjesbrood te weken  in 1½ ltr warme gevogelteboullion en zo lang 

mogelijk te laten trekken (af en toe weer opwarmen en roeren).  

Vervolgens door een fijne zeef passeren.  

Voeg hierna een half blikje jus de cèpes toe. 

Inkoken tot 5 dl en vermengen met de agar  agar. 

Storten op een rechthoekig melamine bord zodat de hoogte ca. een halve 

cm is.  

 

Lamstongetjes 

De lamstongetjes 1 uur spoelen en gedurende 1,5 uur rustig gaar koken in 

water met wat zout, de tongen zijn gaar als het puntje ingedrukt kan 

worden.  

Af laten koelen en de tongen pellen als ze nog een beetje warm zijn anders 

lukt dit niet meer.  

 

Laten koelen en in dobbelsteentjes snijden. 

 

Knolselderij  

Knolselderij schoonmaken en in blokjes snijden.  

Ui schoonmaken en in fijne blokjes snijden.  

Olie verwarmen en de ui en de knolselderij aanzweten.  

Gevogeltebouillon en 2 dl room toevoegen en groenten in zo’n 15 minuten 

gaar koken.  

Als de groenten gaar zijn, pureren met keukenmachine of blender.  

Zeef de soep om alle klontertjes te verwijderen.  

 

Pijnboompitten goudbruin roosteren in de oven. 

1 dl room opkloppen met de groene kruiden en een beetje zout. 

 

Presentatie 

De lamstongen in plakjes snijden en dresseren in een warm diep bord.  

Met een warme lepel een quenelle van de kruidenroom maken en op de 

tong dresseren.  

De kokende soep op smaak brengen met zout en over de kruidenroom 

uitserveren. 

Per bord ca 7 dobbelsteentjes gelei verdelen 

Afwerken met blaadjes shisso-mix en basil-cress.  

 

 

  


