
 
 
 
 

 
Paprika-zalm en Hollandse garnalen soep 
2 personen 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Zet die soepkommen alvast op tafel, want 
vanavond eten we soep! En net zomaar een: 
door de prachtige oranje kleur en fraaie 
ingrediënten is het een plaatje om naar te 
kijken. Blijf er niet te lang naar kijken, want 
daar is deze soep met zowel Hollandse 
garnalen als zalm veel te lekker voor. Tip: maak 
genoeg soep, zodat je er de volgende dag ook 
nog van kan genieten. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 ui 
 1 teentje knoflook 
 125 g kruimige aardappelen 
 250 g oranje paprika’s 
 1 el olijfolie 
 ½ tl gedroogde tijm 
 500 ml visbouillon 
 200 g gerookte zalmplakken 
 50 g Hollandse garnalen 
 verse dille 

 

MATERIAAL: staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Hak de ui en knoflook heel fijn, schil de aardappel en snijd deze in heel kleine blokjes en maak de paprika’s 

schoon en snijd ook deze in kleine blokjes. 
2. Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit de ui en knoflook op een laag vuur glazig.  
3. Schep de aardappel, paprika en tijm erdoor en bak alles nog 2-3 minuten.  
4. Voeg de visbouillon toe en kook de groenten in 10 minuten gaar.  
5. Pureer de aardappel/paprika in de bouillon met een staafmixer tot een gladde, lichtgebonden soep.  
6. Laat de soep nog heel even zachtjes doorwarmen, maak de soep verder op smaak met zout en versgemalen 

peper.  
7. Leg de gerookte zalm en de Hollandse garnalen in de borden/kommen en schep de hete soep op de vis.  
8. Strooi er tenslotte wat fijngesneden dille over en serveer direct. 
 

TIP: Lekker met vers afgebakken brood en eventueel wat los geroerde crème fraîche. 
 

TIP: Als er geen oranje paprika’s zijn kun je ook rode en gele paprika’s gebruiken, dit maakt ook een oranje soep. 
 

TIP: Deze snelle groenten/vissoep is ook makkelijk te maken met stevige witvis als kabeljauw of koolvis, laat de 
witvis wel even in de soep meekoken. 
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