Asperges soep
door: Arvid Bergström

Gulpener Korenwolf
Two Chefs Brewing
White Mamba

Wit | 5% | Nederland
Geen 18, geen alcohol

Voor 4 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 500 gram verse witte asperges
• 3 groente of
kippenbouillontablet
• 1,5 liter water
• 25 gram ongezouten roomboter
• 35 gram tarwebloem
• 2 middelgroot ei
• 120 ml verse ongeklopte
slagroom
• 10 gram verse platte peterselie
• Optioneel 100 gr. blue
d’Auvergne

Leg de asperges plat op een snijplank en schil net vanaf onder de kop tot aan de
onderkant en bewaar de schillen! Snijd het harde onderste deel eraf.
Breng de asperges met de schillen en het bouillontablet met anderhalve liter
water aan de kook. Neem na 12 minuten de asperges uit de pan en laat de schillen
nog 30 minuten op laag vuur doorkoken. Zeef het kookvocht en gooi nu de
schillen weg. Snijd de gekookte asperges in stukjes.
Smelt in een soeppan de boter, doe de bloem erbij en roer deze door de boter.
Laat dit even garen en voeg al roerend langzaam het kookvocht van de asperges
erbij. Laat de soep 15 minuten op laag vuur doorkoken. Kook de eieren hard, laat
ze schrikken (in koud water, niet door boe te roepen) en prak fijn met een vork.
Voeg het ei, de aspergestukjes en de slagroom toe aan de soep.
Breng het geheel op smaak met zout en versgemalen peper en strooi de
fijngesneden peterselie erover. Deze soep kun je serveren met een zacht en
kruidig witbier zoals, Gulpener Korenwolf of White Mamba van Two Chefs
Brewing. Erg lekker is om een ook een stukje brood met roomboter bij te
serveren. Het zachte en kruidige van deze bieren passen erg goed bij de soep.
En om de soep een twist te geven kun je er ook nog 100 gram blue d’Auvergne
toevoegen, schenk er dan de Rochefort 6 bij. Dit bier heeft een geroosterde
zoetheid en een soort van kruidige rozijnen smaak. Deze smaak past bij het zoet,
romige en ziltige van de kaas.

