
 
 

Gerookte forelsoep met een Ansjovisbroodje  

 

Benodigdheden: 14 pakjes gerookte forelfilets, 1 bos bieslook, 1 potje zwarte viseitjes. 

 

Gebonden soep van 250 gram margarine, 300 gram bloem, 3 liter visfond, 1 liter kookroom. 

Ansjovisbrood van Koopmans boerenbruin mix, 2 blikjes ansjovisfilets, 1 potje zwarte 

olijven. 

Werkwijze: zo snel mogelijk het deeg in elkaar zetten met 20 cc extra vocht en deze zeven 

minuten goed kneden. Opbollen, afdekken en op een warme plaats, 30 minuten laten rijzen. 

Ansjovis en olijven in kleine stukjes snijden en op het laatste moment onder het gerezen 

deeg vermengen. 

Verdelen in zes stokjes en op de bakplaat leggen. Afdekken en 30 minuten laten rijzen. 

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

Op side plates serveren. 

 

Soep: Roux maken door de margarine te smelten, bloem erbij en met de spatel vermengen. 

Droog koken. De visfond en de kookroom toevoegen, vermengen en met behulp van de 

garde aan de kook brengen. 

Op smaak brengen met de visbouillonpoeder en zeven. Bieslook ragfijn snijden.  

De gerookte forelfilets in repen snijden. 

 

Opmaak: In het midden van de warme soepborden, een bedje van gerookte forel leggen. 

Voorzichtig de roomsoep er omheen en garneren met een lepeltje viseitjes en bestrooien met 

de bieslook. Plakken brood apart serveren. 

 

 



 

Wijnsuggestie: 

 

LUIS CANAS 2012 

(Afkomstig van Califada in de Rioja streek Spanje; wijnhuis Louis Canas; 13,5% € 5,14 )  

 

Het wijnhuis is eigendom van en wordt geleid door Juan Luis Cañas, beschouwd als een van 

crestiefste wijnmakers van het land. Dynamisch, onvermoeibare perfectionist en 

gepassioneerde wijnmaker.Dankzij het goede werk, zorg en aandacht in het wijnmaken Luis 

Cañas en zijn wijnen zijn erkend met prestigieuze onderscheidingen wereldwijd.                                                     

Samenstelling: 85% Viura en 15 % Malvasia druif 

De Viura wordt doorgaans Macabeo genoemd en is in Spanje een belangrijke druivensoort 

voor witte wijn. In Rioja is de naam Viura gebruikelijk. Het is een druivensoort die veel 

gebruikt wordt in de Cava, de Spaanse champagne.De Viura werd geïntroduceerd in Rioja, 

direct na de uitbraak van de Phylloxera aan het einde van de 19e eeuw. 

Dit druivenras vereist een arme bodem en is zeer hitte- en droogteresistent, tamelijk 

productief en wordt laat geoogst. De druif wordt soms verweten wat neutraal te zijn, maar een 

goed wijnmaker weet de juiste aroma’s en de kruidige geur er wel in te krijgen. De wijnen 

verliezen hun smaak en fruitige karakter echter relatief gemakkelijk en zijn op hun best 

wanneer zij jong gedronken worden. Viura-druiven zorgen voor strogele tot amberkleurige 

wijnen met een hoog zuurgehalte en een hoog alcoholgehalte. De geur is bloemig en de smaak 

droog, fruitig, licht en fris. 

 


