
 

 

Gazpacho España 
Soep 2 personen 

 20 + 120 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 teentjes knoflook 
▪ 3 sneetjes brood 
▪ olijfolie 
▪ ½ komkommer 
▪ ½ rode paprika 
▪ ½ gele paprika 
▪ ½ groene paprika 
▪ 1 ui 
▪ 250 g tomaten 
▪ 1½ el ciderazijn of appelazijn 
▪ tabasco 
▪ suiker 
 
Materiaal: staafmixer of blender, keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pel en snipper 1½ teentje knoflook. 
2. Verkruimel de helft van het brood in grove kruimels en bak ze met de helft van de knoflook in een 

koekenpan in 1 el olijfolie al omscheppende goudbruin. 
3. Laat ze op keukenpapier uitlekken en afkoelen, doe deze in een schaaltje. 
4. Schil de komkommer. 
5. Snijd een de helft in kleine blokjes, doe deze in een schaaltje. 
6. Snijd de rest van de komkommer in grote stukken. 
7. Halveer de paprika's, verwijder de zaadlijsten en snijd een kwart van elke paprika in kleine stukjes, doe 

deze in een schaaltje. 
8. Snijd de rest van de paprika's in grote stukken. 
9. Pel de ui. 
10. Snijd een kwart van de ui in kleine stukje, doe deze in een schaaltje. 
11. Snijd de rest van de ui in grote stukken. 
12. Snijd de tomaten in vieren. 
13. Maal in een grote schaal met de staafmixer of in een keukenmachine de tomaten, de rest van de knoflook 

de rest van het brood, 250 ml koud water, 3 el olijfolie, de grote stukken komkommer, paprika en ui heel 
fijn. 

14. Voeg nog 75 ml koud water en naar smaak 1 á 2 el azijn, een paar druppels tabasco, 1 tl suiker, wat peper 
en wat zout toe. 

15. Laat de soep in de koelkast ijskoud worden. 
16. Schep de soep in grote glazen of soepkoppen. 
17. Zet de verschillende schaaltjes met garnituur op tafel om over de Gazpacho te scheppen. 
 
 


