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POMPOENSOEP MET LAURIERSCHUIM EN KUSSENTJES VAN 
INGELEGDE POMPOEN EN AARDAPPEL 

 
3 pompoenen 

Crème fraiche 

20 kwarteleitjes 

2 laurierblaadjes 

5 dl. Melk 

150 gram vastkokende aardappel gekookt 

1 steel platte peterselie 

4 sjalotten 

3 peperkorrels 

20 gram gemberwortel 

1,2 liter paddestoelenbouillon 

1 dl. Azijn 

20 gram suiker 

4 dl. Witte wijn 

6 dl. Sinaasappelsap 

1 eetlepel mayonaise 

4 plakjes witbrood 

 

Schil de pompoen en maak deze verder schoon. Bewaar de pitten en droog deze met wat zout in de 

oven op 50 graden. Snijd van de pompoen banen van 2 mm dik en 3 cm breed en 10 cm lang. In totaal 

hebt u 18 banen nodig. Neem 500 gram van de pompoenrestanten en zet dat op met de bouillon, het 

sinaasappelsap, de azijn, sjalot, gemberwortel, geplette peperkorrels en de witte wijn. Laat 30 

minuutjes koken pureer met een staafmixer, passeer door een fijne zeef, laat inkoken tot tweederde en 

voeg tot slot de crème fraiche toe. 

Laat de melk onder een deksel trekken met de laurierblaadjes en passeer de melk na 10 minuten. 

Bak de kwarteleitjes in een poffertjespan of in een gewone koekenpan en steek deze uit met een iets 

kleiner stekertje. Snijd de aardappel in kleine blokjes en maak deze aan met de mayonaise en de 

fijngesneden peterselie. Kook de plakjes pompoen in 3 minuten gaar in een beetje van de 

pompoensoep en zet in het vocht weg in de koelkast. Haal later de plakjes uit het vocht, leg ze 

kruislings over elkaar en leg in het midden wat aardappelsalade. Vouw de flappen dicht zodat er een 

vierkantje ontstaat. Steek van wit brood kleine rondjes uit, bak deze in de olijfolie goudbruin en leg 

hier de pompoenkussentjes op, met daarop een gebakken kwarteleitje. Breng de lauriermelk tot tegen 

de kook aan en schuim op met een garde. Rooster de pompoenpitten in een hete oven tot ze bol 

springen. Breng de pompoensoep aan de kook en breng op smaak met een klontje gezouten boter. 

 

Serveer de soep met het laurierschuim, daarnaast 2 pompoenkussentjes, met de pitjes. 

 


