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Tussengerecht: THAISE CURRYSOEP MET VIS EN SCHAALDIER 

  ingrediënten Bereiding Thaise dressing: Bereiding Thaise dressing: 

 Los de suiker op in het limoensap;  

 Voeg nu de sushiazijn, vissaus, en de sesamolie toe en meng goed; 

 Vervolgens het citroengras, de kefir, de knoflook en de chilipeper (zeer) fijnhakken en 
toevoegen; 

 Kneus vervolgens de tien zwarte peperbolletjes en voeg deze toe aan de dressing; 

 Laat de dressing zo lang mogelijk tegen de kook aan trekken. 

 Zeef de dressing en zet weg. 
 
 
 
 
 
 
Bereiding Thaise currysoep: 

 Maak een homogeen mengsel van de suiker, groene currypasta en meng dit met de 
Thaise vissaus; 

 Voeg nu de kokosroom en water toe en meng goed;  

 Voeg als laatste 75 ml van de gemaakte Thaise dressing toe; 

 Proef en voeg zo nodig wat water toe. 
 
Bereiding gemarineerde groenten: 

 Snijd de halve rode ui in dunne slices; 

 Was de ½ komkommer, verwijder de zaadlijsten en snijd in kleine brunoise; 

 Blancheer de tomaat, verwijder de zaadlijsten en de zaadjes en snijd de kwarten in 
achten; was en blancheer de peultjes en koel in ijswater; 

 Marineer de groenten met 50 ml Thaise dressing;  

 Zet de groenten afgedekt weg tot uitserveren; 

 Zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 

  Thaise dressing  
100 ml limoensap 
50 g suiker 
100 ml sushiazijn 
100 ml vissaus 
16 ml sesamolie 
2 st vers citroengras  
2 st kefirblad 
1 tn  knoflook 
1 st chilipeper rood 
10  zwarte peper bolletjes 

   
   
  Thaise currysoep 
1,5 el suiker 
1  el groene currypasta 
75 ml Thaise vissaus (Nam pla) 
1000 ml kokosroom 
75 ml Thaise dressing  
500 ml water 

   
  Gemarineerde groenten 
½  rode ui 
½  komkommer 
1  rijpe tomaten 
75 g peultjes 
   
   
  Wokgroenten: 
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¼   broccoli Bereiding wokgroenten: 

 Reinig de broccoli en snijd in zeer kleine roosjes en blancheer zeer kort; 

 Was de courgette, verwijder de zaadlijst en snijd in blokjes; 

 Was de prei en snijd in niet te dunne ringen; blancheer naar wens (zeer kort); 

 Reinig de halve rode paprika, verwijder zaadlijsten en snijd in lange slices; 

 Rang de peultjes en blancheer kort; 

 Reinig de sojascheuten en spoel af; zet weg tot gebruik; 

 Schil de halve winterwortel, snijd in blokjes en blancheer beetgaar; 
o Alle geblancheerde groenten worden in ijswater direct teruggekoeld; 
o Alle groenten worden klaargezet voor voorbereiding voor het uitserveren; 

 Rooster het sesamzaad lichtbruin in een droge tefalpan. 
 
 
Bereiding crème van avocado – yuzu: 

 Halveer de avocado en haal het vruchtvlees uit de schil; 

 Vermeng het vruchtvlees met het yuzusap, de sesamolie en  mix zeer fijn met staafmixer; 

 Breng op smaak met zeer fijngehakte koriander en peper en zout; 

 Bewaar de crème in een spuitzak of –flesje tot gebruik 
 
 
 
Bereiding gamba’s en vis: 

 Verwijder de schaal en darmkanaal van en uit de gamba’s en zet weg tot gebruik; 

 Snijd de zeewolf in 24 stukjes van gelijke grootte en zet afgedekt weg tot gebruik; 

  Snijd de teen knoflook en het stukje gember zeer fijn; reinig de rode peper, verwijder de 
zaadlijst en de pitjes en snijd eveneens fijn. 

 
 
 
 
 
 

¼  courgette 
½   prei 
½  rode paprika 
75 g peultjes 
125 g sojascheuten 
½ kleine winterwortel  
2 el sesamzaad 
   
   
   
   
  Crème avocado - yuzu 
½  avocado 
10 ml Yuzusap 
15 ml sesamolie  
iets  koriander naar smaak 
  peper en zout  
   
   
  Gamba’s en vis 
24  gamba’s 
600 g zeewolf 
1 tn knoflook  
½ cm verse gember 
½ st chilipeper (rood) 
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  Voorbereiding uitserveren   
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Wokgroenten: alle wokgroenten staan klaar en worden zeer kort in een wok gebakken in 
een weinig arachideolie en afgekruid met de Thaise zoete chilisaus, wat sesamolie en 
licht gebakken sesamzaadjes; 

 Gemarineerde groenten: Voeg net voor het doorgeven worden de gehakte kruiden 
(koriander en munt) aan de klaarstaande gemarineerde groenten toegevoegd; 

 Gamba’s en vis: verwarm de druivenpitolie in een pan en voeg de fijngesneden knoflook, 
verse gember en rode chilipeper toe en fruit aan;  

 Fruit nu de gamba’s en voeg even daarna de stukjes zeewolf toe; bak gamba en zeewolf 
kort aan, bevochtig met enkele lepels (25 ml circa) van de Thaise dressing en kruid af met 
munt en koriander; 

 
 
Uitserveren: 
Dresseer de vis en gamba’s gelijkmatig over de klaarstaande warme borden. 
Doe dit ook met de wokgroenten. 
Werk af met de gemarineerde groenten; en vervolgens  met de crème van avocado en evt. 
een takje koriander. 
Schenk aan tafel voorzichtig de soep in de borden, zodat alle groenten en vis blijven liggen. 
 
 
 

  
 

  Kruiderij wokgroenten 

15-30 ml arachideolie  

  sesamolie 

  sesamzaad 
2 el  Thaise zoete chilisaus 
   
  Gemarineerde groenten 
¼  bosje verse koriander 
¼  bosje verse munt 
  gamba’s en vis 
75 ml druivenpitolie  
25 ml Thaise dressing 
   
   
   
   
1 el fijngesneden koriander 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


