
 
 

Een frisse Pompoensoep 

 

Benodigdheden: 2 kg. Muskaat pompoenen, 2 bonken, 2 liter kippenfond, 1 liter kookroom, 

4 dl. witte wijn, 1 roomboter, 3 stengels Sereh, 2 teentjes knoflook, smaakstoffen. 

Twee dikke wortelen, 200 gram pompoenpitten. Tuinkers. Soepkoppen. Blender.  

Hazelnotenbrood: 100 gram stukjes hazelnoten, 100 gram cranberry’s. 1 roomboter. 

 

Werkwijze Hazelnotenbrood: Een pak Koopman boerenbruin mix met water en boter 

vermengen en zeven minuten op de werkbank goed kneden.  

Opbollen, afdekken en op een warmen plaats 30 minuten laten rijzen.  

Gebruneerde hazelnoten in kleine stukken snijden en vermengen met de Cranberry’s.  

Dit onder het deeg stoppen en verdelen in zes stukken. (kan ook met zwarte olijven, ansjovis 

of met stukjes gedroogde gemarineerde tomaten) 

Opbollen en uitrollen tot een klein stokbroodje.  

Op een bakplaat met bakpapier leggen, afdekken en 30 minuten laten rijzen.  

Oven voorverwarmen op 200°C en de stokjes 25 minuten afbakken.  

Serveren in kleine soepkoppen met het brood en de roomboter apart 

 

Werkwijze: De pompoen schillen, in stukken snijden, aardappelen schillen en in stukken 

snijden. 200 gram roomboter smelten en eerst de sereh fruiten, dan de pompoen en 

aardappelstukken, vervolgens de knoflook, fond, kookroom en de witte wijn.  

Dertig minuten zachtjes koken, koud zetten en pureren in de blender. Op smaak brengen.  

Wortelen in brunoise snijden en 5 minuten blancheren. Koud spoelen. 

 

Serveren in de soepkoppen met de in brunoise gesneden wortel en bestrooien met 

pompoenpitten en de tuinkers. 

 



 

Wijnsuggestie: 

 

Alto Adige Pinot Grigio 2012 14%   

 

 
 

Alto (hoog) Adige Südtirol in de buurt van Merano  

Hier maakt men een wijn met een andere stijl 

Kraakhelder fris kennen we deze oorspronkelijk Hongaarse (Tokay) druif als Pinot Gris in de 

Elzas. In het noorden van Italië  maakt men  hiervan een wijn met een andere stijl en krijgen wee 

mooie frisse zuren met een hele subtiele mineralige ondertoon. 

Heerlijke wijn voor een sympathieke prijs en leuk deze tegenover de Elzas Pinot Gris te proeven. 

 


