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DOPERWTENSOEP MET GEITENKAAS ROLLETJES 
 

1 kilo verse of bevroren doperwten 

2 liter groentebouillon 

4 knoflooktenen, gepeld en in schijfjes gesneden 

6 sjalotten, grofgesneden 

2 grote preien, gewassen en in zijn geheel in stukken van 1 cm gesneden 

2 middelgrote aardappelen, geschild in blokjes van 2 cm. 

 

240 gr geitenkaas 

2 eetlepels dyonmosterd 

2 tl verse (citroen)tijm 

6 sneetjes witbrood zonder korst, 1,5 cm dik 

2 eieren, losgeklopt 

100 ml volle melk 

120 gram instantpolenta 

400 ml zonnebloemolie, om in te bakken 

 

Voor erbij: 

120 gram crème fraiche 

120 gram rucola 

 

Verwarm een scheut olijfolie in een grote pan en fruit hierin de ui, knoflook gedurende 4-5 

minuten. Doe dan de prei erbij en smoor weer 2-3 minuten. Doe de aardappels in de pan. Roer 

alles door elkaar en smoor 5 minuten, prei en de rode peper. Voeg na ongeveer 3 minuten de 

doperwten toe en blus kort daarna af met de groentebouillon. Breng het geheel zo’n  voor u de 

groentebouillon erover giet. Draai het vuur hoog en laat alles 12 minuten sudderen totdat de 

aardappelen gaar en nog intact zijn. Roer de doperwten erdoor, breng alles aan de kook en laat 

nog 2 minuten koken. Neem de pan van het vuur, breng de soep opsmaak met peper en zout 

en pureer alles glad met de staafmixer, Zeef de soep en druk mem door een fijne zeef, hij 

moet superglad zijn.   

Doe voor de croutons de geitenkaas in een kom en roer hem glad. Voeg mosterd en tijm toe, 

zout en peper toe en roer alles glad. 

Rol met een deegroller de sneetjes brood uit tot rechthoeken van 10 x 14 cm en 2 mm dik. 

Snijd elke rechthoek over de lengte doormidden zodat er 12 rechthoeken zijn. Besmeer elk 

stuk met 2 theelepels geitenkaas. Rol ze vanaf de lange kant op tot een stevige cilinder, zodat 

ze op sigaren lijken. 

Klop het ei en de melk in een ondiepe kom door elkaar en strooi de polenta op een groot bord. 

Bestrijk elke cilnder met het eimengsel en rol hem door de polenta. Bewerk zo alle cilinders 

en laat ze in de koelkast minstens 30 minuten opstijven. 

Verhit vlak voor het opdienen de zonnebloemolie in een grote koekenpan op halfhoog tot 

hoog vuur  en bak de broodcilinders erin, ca. 2-3 minuten. Steeds omrollen zodat ze aan alle 

kanten goudbruin worden. Snijd ze in het midden schuin door. 

Verwarm de soep vlak voor het opdienen en verdeel over de kommen. Schep er wat crème 

fraiche over en bestrooi met rucola. 

Serveer de soep met de croutons erbij. 


