
 

 

Aspergesoep met little gem en zalm 
Soep 2 personen 

 50 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 8 witte asperges 
▪ peper en zout 
▪ 100 ml slagroom 
▪ 1 kropje little gem 
▪ 2 sneetjes witbrood 
▪ olijfolie 
▪ 1 ei 
▪ 50 g warmgerookte zalm 
▪ 20 g geraspte Parmezaanse kaas 
 
Materiaal: staafmixer of blender, aluminiumfolie, zeef, bolzeef, bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Leg de asperges 15 minuten in koud water zodat ze makkelijker te schillen zijn. 
2. Leg een asperge op een snijplank.  
3. Pak de kop vast met duim en wijsvinger en schil de asperge met een dunschiller, van boven naar beneden, 

tweemaal rondom.  
4. Schil zo ook de rest. 
5. Zet de geschilde asperges op in 1 liter water met een ½ theelepeltje zout.  
6. Dek de pan af met aluminiumfolie.  
7. Breng aan de kook en laat de asperges 2 minuten koken.  
8. Zet het vuur uit, verwijder het aluminiumfolie en laat de asperges in het vocht afkoelen. 
9. Haal de asperges uit het water en snijd een flink stuk van de onderkant af (ca. ⅓)  
10. Doe deze stukken van de onderkant van de asperges en de room in een pan met de helft van het 

kookvocht en breng aan de kook. 
11. Laat het een paar minuten doorkoken en pureer dan alles glad met een staafmixer. 
12. Snijd ondertussen de bovenkant van de asperges in gelijke stukken van ca. 4 cm. 
13. Zeef de soep door een fijne zeef en breng op smaak met peper en zout.  
14. Laat de soep afkoelen.  
15. Proef en voeg eventueel meer peper en zout toe. 
16. Kook ondertussen het ei in ruim kokend water met wat zout, hard: 8-12 minuten (dit is afhankelijk van of 

ze op kamertemperatuur zijn of uit de koelkast komen).  
17. Laat de eieren schrikken onder de koude kraan en pel ze. 
18. Verwijder het eiwit (wordt niet gebruikt) en wrijf de eidooiers door een bolzeef. 
19. Verwarm de oven vóór op 170°C.  
20. Snijd de korsten van het brood en snijd het brood in schuine stukken (soldaatjes) van 3-4 cm groot.  
21. Leg ze op een bakplaat met bakpapier. 
22. Besprenkel met olijfolie en bestrooi ze met een beetje zout.  
23. Bak de broodsoldaatjes op de bakplaat met bakpapier, in ca. 10 minuten goudbruin.  
24. Laten afkoelen. 
25. Haal de warmgerookte zalmsteaks op tijd uit de koeling zodat ze niet te koud zijn.  
26. Verwijder het vel en snijd de zalm in (niet al te) kleine blokjes. 
27. Snijd het kontje van de little gem en haal voorzichtig de bladeren van het kropje.  
28. Was en droog de slabladeren en snijd ze in strakke punten. 
29. Schep de soep in 2 diepe borden.  
30. Verdeel de zalm, little gem, gesneden asperges, “soldaatjes” en Parmezaanse kaas over de borden.  
31. Maak het af met de fijn gemaakte eidooier en wat peper. 
 


