
Paddenstoelensoep met knoflookbrood  
Hoofdgerecht – Maaltijdsoep 2 personen 

 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 el olijfolie + extra om te besprenkelen 
▪ 150 g aardappels, geschild, in gelijke stukken  
▪ 2 teentjes knoflook, geperst  
▪ 125 g champignons, in kwarten  
▪ 125 g gemengde paddenstoelen, in stukken  
▪ ½ el appelazijn of natuurazijn  
▪ 500 ml paddenstoelen- of groentebouillon van 1 tablet 
▪ 65 g gezouten boter, op kamertemperatuur  
▪ klein handje peterselie en, fijngehakt  
▪ peterselie, fijngehakt, om te bestrooien  
▪ 1 stokbrood  
▪ 65 ml slagroom 
 
Materiaal: staafmixer, bakplaat + aluminiumfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200ºC. 
2. Verhit de olie in een soeppan en bak hierin de aardappels, 2 teentjes knoflook, de champignons, de helft 

van de paddenstoelen en azijn circa 3 minuten op een hoge stand.  
3. Voeg de bouillon toe en laat de soep circa 20 minuten pruttelen op een lage stand. 
4. Meng intussen de boter met de rest van de knoflook en de peterselie.  
5. Snijd inkepingen in de bovenkant van het stokbrood en vul deze met knoflookboter (houd 1 eetlepel van 

de boter apart).  
6. Leg het brood op aluminiumfolie en bak circa 5 minuten in de oven tot de boter is gesmolten. 
7. Verhit intussen de overige knoflookboter en bak hierin de rest van de paddenstoelen 2-3 minuten. 
8. Laat de soep op laag vuur 5-8 minuten sudderen tot de paddenstoelen gaar zijn. 
9. Leg het knoflookbrood 10 minuten in de oven, open het folie en laat het brood in nog 2 minuten goudbruin 

worden.  
10. Neem de pan met paddenstoelensoep van het vuur, laat de soep iets afkoelen en pureer de paddenstoelen 

met een staafmixer glad.  
11. Roer de room door de paddenstoelensoep, breng op smaak met zout en peper en verwarm de soep op 

laag vuur. 
12. Smelt intussen de overgebleven boter in een koekenpan op middelhoog vuur.  
13. Bak de 4 paddenstoelen in 2-3 minuten net gaar.  
14. Bestrooi ze met zout en peper.  
15. Schep de soep in kommen, besprenkel met de extra olijfolie en garneer met de gebakken paddenstoelen. 
16. Geef het knoflookbrood erbij. 


