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ASPERGESOEP MET LICHT GEROOKTE RODE POON 
 
  Ingrediënten:  Soep: Schil en snipper de sjalotten.  

Schil de asperges. Trek ½ ltr bouillon van de schillen en de onderkanten, vraag ook om de schillen bij 
de andere gerechten! Snijd de kopjes van de asperges en blancheer ze kort in een ½ ltr van de 
kippenbouillon. Snijd het onderste deel van de asperges (ongeveer de helft) in grove stukken.  
Snijd het nog resterende deel van de asperges in schuine schijfjes en blancheer deze eveneens in de 
gebruikte kippenbouillon. Voeg de gebruikte kippenbouillon, de rest van de kippenbouillon en de 
asperge bouillon samen. 
Smelt de boter in een ruime pan met dikke bodem. Fruit hierin de sjalotten en de grove stukken van 
de asperges aan. Strooi de (gezeefde) bloem erbij. Roer goed door elkaar tot alle bloem is 
opgenomen en bak rustig aan zonder te kleuren tot de bloem smaak is verdwenen.  
Voeg nu in gedeelten de bouillon toe. Voeg pas opnieuw bouillon toe als de massa in de pan kookt. 
Zo wordt klontvorming voorkomen. Kook nu de asperges gaar en pas op voor aanbranden. Pureer en 
zeef de soep.  
 

Poon: fileer de poon en verwijder zeer zorgvuldig de graatjes met een pincet.  
Verwarm de rookoven met wat rookmot. Rook hierin de filets gedurende 3-5 minuten, afhankelijk 
van de grootte van de filets. Afhankelijk van de warmte van de rookoven kan dit iets langer zijn. De 
poon moet niet geheel gegaard zijn, want in de soep vindt de rest van de garing plaats.  
Snijd de poon in 12 mooie stukken van gelijke grootte. Verdeel de restanten in zeer dunne reepjes. 
Zet afgedekt weg tot gebruik.  
 

Ontvel de tomaten, snijd in vieren en verwijder zaadlijsten en zaadjes. Snijd de tomatenpartjes nu in 
reepjes. Leg de blaadjes basilicum in ijswater.  
 

Voorbereiding uitserveren:  
Soep: verwarm de soep en voeg hieraan onder voortdurend roeren de in de room losgeklopte 
eidooiers toe. De soep mag nu niet meer koken! Breng op smaak met peper en zout, en eventueel 
wat citroensap. Voeg de dun gesneden reepjes poon toe.  
 

Serveer uit: 
Warm de stukken en kopjes van de asperges op in wat soep. 
Giet de soep in voorverwarmde borden of koppen en garneer met het grote stuk poon en de 
geciseleerde tomaten, de blaadjes basilicum, koriander, bieslook en de stukjes asperge. 

3  sjalotten  
1,5 kg asperges  
30 gr boter  
5 el bloem  
  Peper en zout  
  bieslook  

2  eidooiers  
200 ml room  
1,5 li kippenbouillon   

    
    
    
    

6  Rode poon  
    
    
    
    

3  smaakvolle tomaten  
36 bl basilicum  

  15 bl koriander  
  bieslook  
  Bak er eventueel een broodje 

bij volgens de basisreceptuur 
 

    
    
    
    
    
    


