
 
 
 

Aardappelvelouté met chips 
2 personen 

 10 + 20 minuten 
 
DIT HEB JE NODIG: 

 200 g bloemige aardappelen, voor de soep  
 1 vastkokende aardappel, voor de chips 
 1 prei, alleen het wit 
 1 selderij stengels 
 1 kleine ui 
 1 laurierblaadje 
 ½ el koriander 
 ½ blokje groentebouillon 
 125 ml volle melk of room 
 500 ml kokend water 
 nootmuskaat 
 3 el olijfolie 
 peper en zout 

 
MATERIAAL: mandoline, staafmixer 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de bloemige aardappelen en snijd ze in gelijke stukken.  
2. Was de selderij en prei goed en snijd in ringen.  
3. Pel de ui en hak grof. 
4. Los het bouillonblokje op in kokend water. 
5. Bak in een grote pan de ui met het laurierblaadje, selderij en prei in een beetje olijfolie tot de ui glazig is.  
6. Voeg de aardappelen toe en giet de opgeloste bouillon en melk erbij.  
7. Laat 15-20 minuten sudderen op een zacht vuurtje (maar niet koken!) 
8. Maak ondertussen de chips en kruidenolie. 
9. Snijd de vastkokende aardappel in dunne schijfjes met een mes of mandoline.  
10. Dep goed droog.  
11. Frituur de chips of bak in de magnetron (zie TIP) en breng ze op smaak met zout. 
12. Mix met een staafmixer de geblancheerde koriander met olijfolie en peper en zout tot een groene olie. 
13. Haal het laurierblaadje uit de soep en breng op smaak met nootmuskaat en peper en zout.  
14. Blend tot een fluweelzachte soep.  
15. Serveer de velouté met aardappelchips, kruidenolie en brood naar smaak. 

 
TIP: Maak de chips in een magnetron. Leg de flinterdunne schijfjes op een vel bakpapier even groot als de schotel in 
de microgolf. Strooi er peper en zout over. Plaats in de magnetron en laat 3-4 minuten bakken op 600W, tot ze 
knapperig zijn. De gaartijd kan wat variëren naargelang de dikte van de aardappelchips en het type magnetron. 
 
 


