
 
 

 

Doradefilet in een knoflook roomsoep en mosselen 

 

 

 

Benodigdheden: Doradefilets, 1 knolselderij, 3 prei, 2 bossen platte peterselie, 1 bruin 

zuurdesembrood, boter.  

Knoflooksoep: 2 kg mosselen, het groen van de prei, restjes knolselderij, stengels van de 

peterselie, boter, 2 uien, 8 teentjes knoflook, 1 fles witte wijn, 1 liter koksroom, Pernod. 

 

Werkwijze: mosselen wassen en met aanhangend vocht en een scheut witte wijn, 8 minuten 

koken. Vocht opvangen en de gekookte mosselen uit de schelpen halen.  

Drie mosselen p.p. de rest wordt gepureerd.  

Verder de knolselderij schillen en drie blokjes van 2 x 2 cm snijden en deze beetgaar koken. 

Wit van de prei in julienne snijden en kort gaar smoren in de boter. 

Zuurdesembrood in blokjes van 2 x 2 cm snijden(3 p.p.) en in de olijfolie bakken. 

Het groen van de peterselie kort blancheren, pureren en lichtelijk binden met alles binder.  

In een spuitzak doen. 

Knoflooksoep: Iets fijn gesneden groene prei fruiten met de restjes van de knolselderij, 

steeltjes peterselie, 8 teentjes knoflook.  

Blussen met de witte wijn, 1 liter water, koksroom en mosselvocht. Dertig minuten laten 

koken, de overige gekookte mosselen toevoegen en met de staafmixer pureren.  

Zeven en de smaak controleren. 

Doradefilets verwennen met zout, peper en even door de bloem halen. Krokant bakken en in 

de oven warm houden. 



Opmaak: De warme soep met een staafmixer luchtig kloppen. De warme prei in het midden 

draperen, de soep voorzichtig met een maatbeker hierover schenken met daarop de 

doradefilet, gegarneerd met drie mosselen.  

Links drie blokjes zuurdesembrood en rechts de drie blokjes knolselderij met een bolletje 

peterseliepuree erop gespoten. 

 

Wijnsuggestie: 

 

Next of Kin  Sauvignon Blanc Semillon  2011  

 

Neus - Levendig boeket van vers geperst citrusfruit met passievruchten en gedroogde kruiden 

op de achtergrond. 

 Smaak – In de mond een levendige pittige citroen / limoen smaak gecombineerd met sporen 

van tijm en specerijen. Heeft een frisse afdronk. 

 

 


