
  
 

Hartige filodeeg gebakjes met een 
soepje van voorjaarsgroenten  
Voorgerecht 2 personen 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 velletjes filodeeg  
▪ 2 el gesmolten boter  
▪ 2 avocado’s 
▪ ½ citroen  
▪ ½ bosje verse gemengde kruiden  
▪ 1 el mayonaise  
▪ peper en zout  
▪ 6 witte of groene asperges  
▪ 125 g jonge worteltjes  
▪ 2 lente-/bosuitjes  
▪ 75 g peultjes  
▪ ½ kleine venkelknol  
▪ ½ groentebouillontablet  
▪ ½ el Franse mosterd 
 

Materiaal: 2  ovenvaste bakjes of bakvormpjes, staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 180°C 
2. Leg in 2 vormpjes een velletje deeg (een beetje rommelig over de rand).  
3. Bestrijk het deeg dun met boter.  
4. Leg het andere plakje deeg erop, druk ze een beetje op elkaar en bestrijk de nieuwe laag deeg ook met 

boter.  
5. Bak in de hete oven in 8-10 minuten lichtbruin. 
6. Schep het vruchtvlees van 1½ avocado uit de schil in de beker van de staafmixer.  
7. Rasp de citroenschil en knijp een paar druppels citroensap boven de beker uit.  
8. Voeg wat kruidenblaadjes en mayonaise toe.  
9. Maal met de staafmixer tot een gladde room.  
10. Proef en breng op smaak. 
11. Schil witte asperges en snijd ze in stukken van ca. 3 cm.  
12. Halveer de worteltjes in de lengte.  
13. Snijd 1 lente-uitje in ringetjes en de andere in stukjes.  
14. Snijd de stelen van de venkelknol in stukken en de knol in smalle partjes.  
15. Bewaar het groen.  
16. Breng 250 ml water aan de kook.  
17. Kook de asperges, venkel en wortel 5 minuten.  
18. Kook de stukjes lente-ui en peultjes 3 minuten mee.  
19. Schep de aspergekopjes, 2 partjes venkel, 4 mooie halve worteltjes, 4 stukjes lente-ui en 6 peultjes uit de 

pan.  
20. Koud afspoelen en laten uitlekken. 
21. Los het bouillontablet op in het vocht in de pan.  
22. Kook de groenten in 10-15 minuten zacht.  
23. Schep het vruchtvlees van de halve avocado in de soep.  
24. Voeg de helft van de rest van de kruiden en de mosterd aan de soep toe.  
25. Pureer met de staafmixer.  
26. Breng op smaak met citroensap en peper. 
27. Verdeel de avocadoroom, groenten, uienringetjes en kruiden (+venkelgroen) in de deegbakjes.  
28. Schep de soep in kopjes.  
29. Zet de gebakjes met de soep op borden. 
 


