
 

 

Koninginnesoep 
Soep 2 personen 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 20 g boter 
▪ 20 g bloem 
▪ 1 kleine kipfilet 
▪ 500 ml + 250 ml kippenbouillon 
▪ 35 gr diepvries doperwten 
▪ 50 gr worteltjes 
▪ 4 el slagroom 
▪ verse peterselie 
▪ 1 laurierblaadje 
▪ 1 klein sjalotje 
 

Materiaal: staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Breng 250 ml kippenbouillon aan de kook in een klein pannetje.  
2. Leg de kipfilet hier in en kook 15 minuten.  
3. Hak het sjalotje en de worteltjes heel fijn.  
4. Smelt de boter in een soeppan en roer al roerend met een garde de bloem er bij.  
5. Giet langzaam 500 ml kippenbouillon er bij en blijf goed roeren met de garde.  
6. Haal de kipfilet uit het pannetje en trek er met een vork en/of mesje stukjes af.  
7. Voeg de kipfilet, worteltjes, erwtjes, laurierblaadje en sjalotje toe aan de soep en laat 10 minuutjes 

zachtjes koken.  
8. Breng eventueel op smaak met peper en zout.  
9. Roer als laatste de slagroom en fijngehakt peterselie er door. Lekker met croutons. 
 
GESCHIEDENIS: Na zoveel generaties Koninginnen denken we bij Koninginnesoep aan een typisch Nederlandse 
soep. Alleen heeft deze soep niets met onze koninginnen te maken. 
 
Kenmerkend Nederlands  is de Nederlandse Koninginnesoep nu wel geworden. De oorsprong ligt niet hier maar 
aan het Franse Koninklijke hof. Koninginnensoep is een soep die oorspronkelijk in de zeventiende eeuw in 
Frankrijk  aan het hof werd gemaakt. 
 
In het oorspronkelijke recept werd Koninginnesoep gemaakt van paddenstoelenbouillon en gevogeltebouillon 
samen, die werd gemengd met amandelbouillon. Door deze amandelbouillon kreeg de soep haar roomwitte 
kleur. Deze soep had als naam Potage à la Reine, wat vertaald kan worden als “Soep zoals de Koningin het wenst”. 
Opvallend was het gebruik van hanenkam (echte van hanen, niet de paddenstoelen) als ingrediënt. 
 
Het recept komt uit de eerste editie uit 1651 van Le cuisinier françois van François Pierre, Sieur de La Varenne. 


