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Tussengerecht: Potage Crécy (wortelsoep) 

  Ingrediënten: Bereiding wortelsoep: 

 Reinig de wortel en snijd in plakjes; 

 Zweet de wortelen aan in een hoge pan in de olijfolie;  

 Voeg nu de schoongemaakte en gesneden uien toe en laat onder deksel uitzweten; 

 Voeg nu ook wat zout en de poedersuiker toe, alsmede de rijst en de tijm en laat alles nog even 
licht sueren (aanzweten); 

 Bevochtig de groenten nu met de gevogeltefond en laat op laag vuur – tegen de kook aan – 
garen; 

 Verwijder het takje tijm en controleer de “kruiding”; Voeg zo nodig nog wat peper en zout toe; 

 Mix nu de massa met een staafmixer en passeer door een fijne zeef; zet afgedekt weg tot 
gebruik. Bind eventueel. 

Bereiding courgettes: 

 Boen de courgettes schoon, verwijder de zaadlijsten en snijd dan een mooie brunoise; 

 Blancheer de courgette-brunoise kort in gezouten kokend water en 

 Koel direct kortstondig terug in de klaarstaande bak met ijswater, laat uitlekken en zet weg tot 
gebruik.  

Bereiding crème: 

 Meng de crème d’Isigny (= dubbele room) met kerrie, cayennepeper en zout; 

 Smaak goed af; 

 Versnipper de bieslook, maar houd wat stengels over voor de opmaak; 

 Zet afgedekt weg tot gebruik.  
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Warm de soep op en roer regelmatig; 

 Zorg dat de brunoise van courgette goed is uitgelekt en warm wat op.  

 Smaak zo nodig nog af. 
Uitserveren: 
Schik de soep in een diep warm bord (bijvoorbeeld een pastabord) 
Voeg de brunoise van de courgette toe en 
Werk af met een quenelle van crème.  
 

  Wortelsoep 
500 g winterwortelen 
2  uien 
2 takjes tijm 
1,5 el poedersuiker  
  zout naar smaak 
1600 ml gevogelte fond 
100 g rijst 
   
   
  Courgettes 
1  Courgettes 
  Water en zout 
   
  Crème  
200 g crème d’Isigny  = 1 bakje 
50 g bieslook 
  kerrie 
  cayenne peper naar smaak 
  zout  
  lepeltje xantana 
   
   
   
   
   
   
   
   


