
Sjalot  

Verse munt

Knoflookteen  

Slagroom  Venkel  

Voorraadkast items

Venkelsoep met opgeklopte room
met verse munt

 2 GANGEN  45 min. • Eet binnen 5 dagen

2 GANGEN
Pak in december lekker uit met 
2 gangen en geniet samen van 
een restaurantwaardig diner.

Groentebouillon, roomboter, witte 
balsamicoazijn, peper en zout



1. Voorbereiden
Bereid de bouillon. Snipper alle sjalot en pers alle knoflook of snijd 
fijn (ook die voor het hoofdgerecht). Snijd de munt fijn. Verhit 1/2 el 
roomboter per persoon in een pan met deksel op middelhoog vuur. 
Bak de helft van de sjalot en de helft van de knoflook 4 – 5 minuten (de 
andere helft gebruik je voor het hoofdgerecht).

2. Venkelsoep maken
Halveer ondertussen de venkel, snijd in kwarten en verwijder de 
harde kern. Snijd alle venkel (ook die voor het hoofdgerecht) in fijne 
reepjes. Bewaar het eventuele venkelloof apart. Voeg de helft van 
de venkel toe aan de knoflook en sjalot (de andere helft gebruik 
je in het hoofdgerecht) en bak 4 – 5 minuten. Blus af met 1/2 el witte 
balsamicoazijn per persoon en de bouillon. Kook, afgedekt,  
25 – 30 minuten. 

3. Hoofdgerecht starten
Bereid, terwijl de venkelsoep kookt, het hoofdgerecht voor.

4. Venkelsoep afwerken
Voeg 3/4 van de munt toe aan de venkel. Mix de venkel, met een 
staafmixer, tot een gladde soep. Breng op smaak met peper en zout 
en houd warm op laag vuur. Klop ondertussen de slagroom met een 
handmixer lobbig. Snijd het eventuele venkelloof fijn en meng samen 
met wat peper en zout door de slagroom. Serveer de venkelsoep 
in kommen en lepel de slagroom erover zoals bij een cappuccino. 
Garneer met de overige munt.

Eet smakelijk!

Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen en af te wegen voor je 
begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, staafmixer, handmixer

Ingrediënten voor 1 - 6 personen
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Sjalot (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Knoflookteen (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Venkel* (st)  1 11/2 2 21/2 31/2 4

Slagroom* (ml) 7) 50 100 150 200 250 300

Verse munt* (g) 21/2 5 71/2 10 121/2 15

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 175 350 525 700 875 1050

Roomboter (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Witte balsamicoazijn (el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 1207 /289 258 /62
Vetten (g) 24 5
 Waarvan verzadigd (g) 15,8 3,4
Koolhydraten (g) 10 2
 Waarvan suikers (g) 8,3 1,8
Vezels (g) 5 1
Eiwit (g) 4 1
Zout (g) 2,0 0,4

Allergenen:
7) Melk/lactose)

Contact
Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Neem gerust contact op via de website 
of via onze social-mediakanalen.
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