
PITTIGE VISSOEP MET VENKELPUREE 

 

6 El olijfolie   Venkelpuree: 

2  Ui 2  Venkelknollen 

2  Kleine venkelknol 400      gr Grote aardappel 

4  Stengels bleekselder 150 ml Room 

  Peper en zout    

4 Dl Droge witte wijn   Peper en zout  

750 Gr Pruimtomaten    

10  Korianderstengels   Mul & Coquilles 

Snuf  Saffraandraadjes 12  Filets van 50 gram 

1   Steranijs 12  Coquilles St. Jacques 

Snuf  Cayennepeper    

750 Gr Rode mulfilet   Afwerking: 

1 L Water   venkelgroen 

Wat  Citroensap    

 

Soep:   

• Verhit de olijfolie in een grote pan. 

• Voeg de gesneden groenten (bewaar het venkelgroen voor 

garnering!)  toe met peper en zout en roerbak 4 – 6 minuten op hoog 

vuur, tot alles zacht wordt.  

• Voeg de witte wijn toe en roer goed om te deglaceren.  

• Laat de wijn inkoken tot de pan bijna droog is. 

• Voeg de in stukken gesneden tomaten, de korianderstengels, de 

specerijen en de rode mul toe. Schenk er zoveel water op dat alles net 

onder staat en breng het geheel aan de kook en laat in 20 minuten 

gaar worden. 

• Puteer de soep in een blender of meteen staafmixer en zeef in een 

grove zeef boven een schone pan.  

• Breng de soep op smaak, peper en zout en met een weinig 

cayennepeper en citroensap. 

• Laat de soep eventueel inkoken als de soep naar believen wat dikker 

moet zijn. Voeg dan peper en zout en citroensap later toe. 

Venkelpuree: 

• Zet de venkel, schoongemaakt en in stukjes  2x2 cm, samen met de 

geschilde en in stukken gesneden aardappel, op met 150 – 200 ml. 

room en gaar alles voorzichtig onder gesloten deksel (8-10 minuten). 

• Giet zo nodig af en pureer en zet afgedekt weg tot gebruik.  

 

Mulfiliets: 

• Verwijder de eventuele graten uit de mulfilets. 

• Verhit wat olijfolie in een koekenpan. 

• Bestrooi de filets met peper en zout en bak ze eerst met het vel 

omhoog 15 tot 30 sec tot de vis lichtbruin is.  

• Draai de filets om en bak de andere zijde 1-1½ min. (afhankelijk van 

de dikte van de filets knapperig bruin. Haal uit de pan en houd warm. 

Coquilles St. Jacques: 

• Doe een klontje boter in de pan. 

• Bestrooi de Coquilles St. Jacques met peper en zout en bak ze aan alle 

kanten bruin in 1 ½ - 2 minuten. U kunt ook Mycryo gebruiken. 

 

Uitserveren soep: 

• Verwarm de soep en maak schuimig met een staafmixer. 

• Leg in het midden van het bord, wat opgewarmde venkelpuree, een 

Coquilles St. Jacques en leg hierop de mulfilets. 

• Garneer met venkelgroen. 

 

 


