
 
 2. Bospaddenstoelensoep
Ingrediënten voor 15 personen:
2.100 gr. gemengde paddenstoelen, grof gesneden. Bijv. een mix van   cantharellen, oesterzwammen en kastanjechamp  hak fijn.   3  tenen  knoflook, fijngehakt.3  st. uien, fijngehakt.   gedroogde rode chilipeper naar smaak.1  bosje  tijm, enkel de blaadjes, houd wat apart voor de garnering.6  e.l. crème fraîche, 3 e.l  peper en zout        3 l.  bouillon naar keuze  Olijfolie   roomboter    Hulpmiddelen: Staafmixer of blender, soeppan, koekenpan, snijplank, mes, roerspatel.         Bereiding : 
1.  Fruit de ui in een flinke scheut olijfolie 2.   Voeg de paddenstoelen, tijm, knoflook en chilipeper toe.                                                                                3.  Breng op smaak met peper en zout. Bak 15 minuten.4.  Schenk de bouillon in de pan, breng aan de kook.5. Terwijl de soep kookt, bakje in een klontje roomboter de paddenstoelen die je opzij hebt gelegd.       6.  Na 20 minuten pureer je de soep met de staafmixer. Dat hoeft niet helemaal glad.7.   Schep de crème fraîche in de pan en roer goed.8.   Verdeel de soep over de kommen. Schep er nog wat crème fraîche en paddenstoelen boven op.        9. Maak af met wat zwarte peper en blaadjes tijm   

 
 

      
                                                                             

Bospaddenstoelensoep. 
personen:       

2.100 gr. gemengde paddenstoelen, grof gesneden. Bijv. een mix van oesterzwammen en kastanjechampignons. Houd 300 gr. apart en     tenen  knoflook, fijngehakt.              
gedroogde rode chilipeper naar smaak. tijm, enkel de blaadjes, houd wat apart voor de garnering.che, 3 e.l. door de soep en 3 e.l. voor de garnering.  bouillon naar keuze 

               
: Staafmixer of blender, soeppan, koekenpan, snijplank, mes, roerspatel.

een flinke scheut olijfolie gedurende vijf minuten.                         stoelen, tijm, knoflook en chilipeper toe.                                                                                Breng op smaak met peper en zout. Bak 15 minuten.    Schenk de bouillon in de pan, breng aan de kook.     Terwijl de soep kookt, bakje in een klontje roomboter de paddenstoelen die je opzij hebt gelegd.       Na 20 minuten pureer je de soep met de staafmixer. Dat hoeft niet helemaal glad.in de pan en roer goed.     8.   Verdeel de soep over de kommen. Schep er nog wat crème fraîche en paddenstoelen boven op.        Maak af met wat zwarte peper en blaadjes tijm. 
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2.100 gr. gemengde paddenstoelen, grof gesneden. Bijv. een mix van    ignons. Houd 300 gr. apart en 

                   

tijm, enkel de blaadjes, houd wat apart voor de garnering.             . door de soep en 3 e.l. voor de garnering.  

           
: Staafmixer of blender, soeppan, koekenpan, snijplank, mes, roerspatel.

                                                      stoelen, tijm, knoflook en chilipeper toe.                                                                                                           Terwijl de soep kookt, bakje in een klontje roomboter de paddenstoelen die je opzij hebt gelegd.       Na 20 minuten pureer je de soep met de staafmixer. Dat hoeft niet helemaal glad.                                               8.   Verdeel de soep over de kommen. Schep er nog wat crème fraîche en paddenstoelen boven op.        
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