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WITLOFSOEP MET MOSSELS  

  Ingrediënten:   
Mossels: was de mossels door ze goed heen en weer te roeren in water 
Haal de pokken en baarden eraf, gooi kapotte mossels weg. 
Kook de mossels met gesneden bleekselderij, peper en witte wijn. 
Als de mossels gaar zijn haal ze dan uit de schelp en bewaar het kookvocht. 
Snij één prei in lange slierten van ca. 1 cm breed (de andere prei si voor de vissoep). 
Snij 36 blaadjes van de witlof stronken. 
Pocheer de prei slierten en de witlof bladeren kort (tot ze buigzaam zijn).  Bewaar de witlofresten voor 
de soep. 
Leg in een gepocheerd witlofblad ca. 2 mosselen en knoop het dicht met de preislierten. 
Houd ze warm. 
Visfumet: maak zelf 1,5 litervisbouillon met de graten van de zonnevis uit het tweede gerecht. Laat deze 
samen   met 2 dl Noily Prat twee fijngesneden bleekselderstengels en een stuks steranijs tot de helft 
inkoken tot een visfumet. 
Snij een grote prei en de rest van de  witlof fijn ( haal de harten uit de witlof anders wordt de soep erg 
bitter). 
Schil de aardappel  en snij deze in blokjes. Stoof de witlof, prei en aardappel aan in wat boter.  
Voeg de kippenbouillon, de visfumet, het mosselkookvocht en een takje tijm toe. 
Let op met de hoeveelheid kookvocht van de mossels dit kan de soep erg zout maken! 
Laat het geheel 20 a 25 minuten doorkoken, maak daarna alles fijn met een staafmixer (bamix).  
Werk af met room en kerriepoeder, klein snufje cayennepeper en peper 
 
Serveer uit 
Steek per persoon 3 mossel pakketjes op een saté prikker. Warm deze even op in de stoomoven of 
magnetron. 
Doe de soep in een bord en leg de mosselspies er boven op. 
Werk af met wat gehakte peterselie.  
 
Facultatief: maak zelf drie kleine stokbroodjes van ( in totaal) een pond bloem volgens het basisrecept 
en serveer stukjes stokbrood in broodmandjes bij de soep. N.B.: i.p.v. droge gist kun je verse gist uit de 
vriezer gebruiken (21 gram voor 500 gram bloem). 

2 kg mosselen goudmerk  
1 stengels bleekselderij  
2 dl witte wijn  
    
2 kg witlof  
2 st prei (groot)  
    
    
    
  graten van de zonnevis  
  of andere visgraten  
2 stengels bleekselder  
1 st steranijs  
      
350 gr aardappels   
    
8 dl visfumet  
8 dl kippenbouillon   
    tijm  
250 ml room  
  kerriepoeder  
  cayennepeper  
    
    
  peterselie  
    
    
    
    
    


