
 

 

Maissoep met gegrilde trostomaatjes 
Soep 2 personen 

 35 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 maiskolf 
▪ 8 mini trostomaatjes 
▪ olijfolie 
▪ peper en zout 
▪ 1 klein takje rozemarijn 
▪ 1 kleine vleestomaat 
▪ 1 klein sjalotje 
▪ 1 teentje knoflook 
▪ 150 g mais 
▪ 125 ml kippenbouillon 
▪ 75 ml slagroom 
▪ kerriepoeder 
▪ paprikapoeder 
▪ cayennepeper 
▪ 2 el Griekse yoghurt 
 
Materiaal: staafmixer of blender, zeef 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Grill de maïskolf op de hete barbecue in ca. 25 minuten gaar. Geregeld draaien. 
2. Hak de rozemarijn grof. 
3. Leg de tomaatjes op een groot vel aluminiumfolie.  
4. Besprenkel met een klein scheutje olijfolie en wat gehakte rozemarijn, peper en zout.  
5. Goed inpakken. 
6. Leg het pakketje op de barbecue en laat de tomaatjes in 10-15 minuten zacht worden.  
7. Laten afkoelen (niet in de koelkast!). 
8. Snijd de vleestomaat in stukjes.  
9. Pel en hak de sjalot fijn.  
10. Pel en wrijf de knoflook fijn.  
11. Smoor in een diepe pan met een scheutje olijfolie, de sjalot, knoflook en tomaat een paar minuten op een 

laag vuur. 
12. Voeg dan de kerrie, paprikapoeder en cayennepeper toe en warm nog even door.  
13. Voeg de maïs uit het blik (inclusief vocht), bouillon en room toe.  
14. Breng aan de kook, zet het vuur heel laag en laat ca. 15 minuten zachtjes laten trekken. 
15. Pureer met de staafmixer of in de blender.  
16. Zeef door een fijne zeef.  
17. Laat de soep afkoelen, breng op smaak met peper en zout.  
18. Voeg als de soep te dik is eventueel nog wat bouillon toe. 
19. Snijd 4 dikke plakken of stukjes van de maïskolven af (voorzichtig langs de harde kern). 
20. Roer een beetje soep door de yoghurt en het mengsel door de rest van de soep.  
21. Schep de soep in 2 kommen of borden, leg de maïs en de afgekoelde tomaatjes erbij.  
22. Strooi er wat paprikapoeder over en bedruppel met een heel klein beetje olie. 
 
TIP: Zorg dat de soep, tomaat en maïs op kamertemperatuur is. 
 
 


