
Bron: Cuisine Culinair Kennemerland

TRUFFEL CRÈME  SOEP MET GEROOKTE KIP
EN TRUFFEL GRISSINI

Soep, Boodschappen 10 personen

100g boter

200g sjalotjes gesnipperd

500g gemengde paddestoelen

3 tenen knoflook

1 takje thijm

1takje rozemarijn

2 laurierblaadjes

1dl witte wijn

3/4 ltr slagroom

3/4 ltr groentebouillon (blokje)

30g truffel tapenade

: Snipper de sjalotjes en borstel zo nodig de paddestoelen schoon en snijd ze in Bereiding

kleine stukjes. Hak of pers de knoflook fijn.

Zet in een koekenpan de paddestoelen, de sjalotjes en de knoflook even aan met boter zonder 

dat deze gaan kleuren. Blus ze af met de witte wijn en voeg de groentebouillon en de room toe.

en breng aan de kook. Bind het takje tijm samen met het takje rozemarijn en de laurierblaadjes

en voeg deze bij de soep. Laat de soep nu 30 minuten trekken. Let op dat deze niet aanbrand.

Verwijder dan het kruiden bouquet. Doe dan de soep in de blender of met een staafmixer

maak hem glad en breng op smaak met de truffel tapenade, zout en peper.

Garnituur voor de soep:

100g gerookte kip

50g sjalotjes, fijn gesnipperd

350g gemengde paddestoelen in hele kleine blokjes.

50g groene kruiden, gehakt. combi van krulpeterselie, kervel en bieslook

50g roomboter

 Snij de gerookte kip in hele kleine blokjes. Bak dan de paddestoelen met de sjalotBereiding:

even in roomboter en voeg als laatste de gerookte kip er bij en maak af met de groene kruiden.

Presenteren: verdeel de garnituur over de borden en giet er de warme truffel crème soep over.

serveer er een truffel grasini bij.

 7 gr gedr. gist, 1,5dl lauwarm water, 275g bloem, 20g boter, Truffel grasini: boodschappen:

1tl zout, 1el truffel tapenade.

 oven voorverwarmen op 200°. los het gist op in het lauwarme water. Doe de bloemBereiding:

in een mengkom en voeg hier het watergist mengsel bij en roer/kneed tot een soepel deegje.

Voeg dan de boter, truffel tapenade en het zout erbij.

Laat dit 30 minuten even afgedekt rijzen op een warme plaats. Kneed het deeg dan normaals

even door. Verdeel het deeg nu in gelijke delen van 20g en rol deze uit tot  slierten van ca 25cm 

rol ze per twee tot een vlecht. Leg ze dan op een beklede bakplaat en laat nog even 10 minuten 

rijzen. Bak ze dan af tot e goudbruin zijn. Houd ze in de gaten.

Laat ze even afkoelen op een rooster.
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