SPECIAL GUESTS:

soup around
the world
Wereldrecepten voor soep
Overal ter wereld eten mensen soep. Toch kan soep op het menu
wel wat inspiratie gebruiken zodat gasten het vaker kiezen.
Soep is bij uitstek een gerecht waar je een mooie marge op
kunt maken. In dit receptenboek vind je wereldse smaken in
herkenbare varianten. Om je gasten te verrassen en soep weer een
hardloper op je kaart te maken. Klassiekers opnieuw uitgevonden
(erwtensoep pulled pork) en trends uit de streetfood scene
(Koreaanse uiensoep met kimchi). Enjoy!
Als special guests geven drie jonge koks hun tips bij soep - maak
‘m umami! - en trends uit de streetfoodscene – Smokey American
en Asian noodles.

SPECIAL

GUESTS

We zijn een samenwerking aangegaan met drie jonge koks en vroegen hen waar
zij warm voor lopen als ze aan soep denken. Ze gingen los. Hun tips en de trends
die ze spotten op streetfood festivals vind je tussen de recepten van Unilever Food
Solutions chefs. Volg hun crazy posts en filmpjes op facebook #souprebels en
ufs.com/souprebels

Meet

NARESH

”Soep is food porn. In soep kun
je echt al je creativiteit kwijt!”
Designer en
chef in één

Met ‘Nareshtaurant’ maakt hij composities
van smaken én voedt hij je design
cravings. Niet onopgemerkt: Naresh is
genomineerd voor verschillende
designawards en kookte op de laatste
edities van de Dutch Design Week.

FAVORITE SOUPS:
“Surinaamse saotosoep is
mijn lievelingssoep.”
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Meet

Meet

ROSAH
Zelfstandig
werkend kok

Geeft kookworkshops en demonstraties,
is chef private dining. “Als ik niet aan het
koken of eten ben, zit ik met mijn hoofd
bij de nieuwste culinaire websites en de
laatste kookboeken. Koken is een ambacht
en proeven is emotie.”

“Japanse misosoep of zomerse
watermeloen gazpacho of
een superfrisse en easy
Bloody Mary soep.”
Zie ook
recept
Bloody Mary
soep.
pag.
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STENN

Ondernemer
op wielen

Eigenaar van Mi! streetfood trucks.
Spotter van trends en wat is done
en not done op streetfood
festivals. Mi! vertaalt smaken naar
Belgische goesting.

Streetfood trend:
Denk buiten de kom:
• American pumpkin soep
met smoked ribbetjes.
• Aziatische noodle
soup met toppings en
gelakte kipdrumstick.
• Serveer soep anders,
als cocktail of shots.

pag.
Zie ook
recept
Aziatische
kippensoep.
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Noord Afrikaanse

Tip van
Rosah:

Tomatensoep

“Blokjes avocado
of iets crunchy als
geroosterde pinda’s
of pitabrood
croutons is lekker
als topping.”

Met lamsballetjes
paprika &
gezouten citroen

SOUP
AROUND
THE
WORLD

RECEPT

#01

*

Ingrediënten voor 10 personen
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Knorr Supérieur Toscaanse Tomatensoep
Knorr Professional Specerijenpuree
Knoflook
rode paprika, fijngesneden
lamsgehakt, gekruid
kleine tuinboontjes
platte peterselie
koriander
gezouten citroenschil

Bereiding
Breng twee liter water aan de kook en voeg al roerend
het afgewogen soeppoeder toe. Voeg de knoflook en de
paprika toe. Kook de soep gedurende 7 minuten rustig
door. Rol van het gekruide lamsgehakt vijftig mooie
soepballetjes en pocheer ze in wat groentebouillon. Voeg
de tuinboontjes en de lamsballetjes aan de soep toe.

Garnituur
Snijd de kruiden en de citroenschil in fijne reepjes.

Opmaak
Schep de soep in de soepkommen en garneer met kruiden
en de gezouten citroen.
* Gebaseerd op onafhankelijk onderzoek naar merkbekendheid
in de Nederlandse (n=151) foodservice markt
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Italiaanse

Tip van
Naresh:
“Rook paddenstoelen

in de rookoven en
leg op het laatst in de
soep. Of roer er eens
wat sterke espresso door. Mmm,
umami!”

bospaddenstoelen
met
soep gnocchi
& selderij

SOUP
AROUND
THE
WORLD

RECEPT

#02

*

Ingrediënten voor 10 personen

Bereiding

200
250
-20
400
--

Breng twee liter water aan de kook en voeg al roerend het
afgewogen soeppoeder toe. Kook de soep gedurende 5
minuten rustig door. Maak ondertussen de paddenstoelen
goed schoon en snijd ze grof. Bak de paddenstoelen in wat
Phase, voeg de selderij toe en kruid ze met zout en peper.
Voeg de paddenstoelen aan de soep toe.

g
g
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g
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Knorr Supérieur Bospaddenstoelensoep
bospaddenstoelen
Phase with Naturel Butter flavour
bladselderij, gesneden
gnocchi, koelvers
zout & peper

Garnituur
Kook de gnocchi, bak ze vervolgens in wat Phase en kruid
ze met zout en peper.

Opmaak
* Gebaseerd op onafhankelijk onderzoek naar merkbekendheid
in de Nederlandse (n=151) foodservice markt

Verdeel de gebakken gnocchi over de borden en schep
de soep erop en maak af met wat bladselderij.
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Variatie
met toppings
Eén woord: contrast. Contrasterend wat betreft
smaak, kleur en textuur. Romige soep? Geef er
frisse kruiden bij of citroen. Bij een bouillonbasis
ga je voor crunchy toppings als tortillachips.
Witte feta op intens paarse bietensoep is een
prettig plaatje.

TOPPINGS
BIJ TOMAAT

Tortillachips, pico de gallo (tomaatsalsa), blokjes avocado,
fijngesneden radijsjes, geraspte kaas, verse jalapeño’s,
zure room, tabasco, limoensap. Maak je bonensoep?
Kies #avocado. Deze hashtag is op Instagram
al 3 miljoen keer gebruikt.

TOPPINGS
BIJ ROMIG
Geroosterde pompoenpitten,
bacon of chorizo crumb voor een
zoute twist. Dikke Griekse yoghurt
met een snufje komijnpoeder maakt
de soep voller.
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Tip

pekel die dooier!

Zet op de
borrelplank wat
hartige toppings.
Zo kan iedereen
hapjes of soep
maken naar eigen
smaak.

Helemaal hét: gepekelde eierdooiers. Dat pekelen kan
droog in zout en kruiden waarna de dooiers gedehydrateerd worden
en over de soep geraspt. Nat pekelen kan ook, dat gaat korter en
zonder naderhand te drogen. Het eigeel is dan stroperig. Lekker bij
noodle soep. De Japanners doen het met eendenei.

Rosah:

Zoete aardappelsoep is
ultiem comfort food.
Maak de soep met ui, gember,
kurkuma, currypoeder, groentebouillon,
sinaasappelsap en een scheut kokosmelk.

toppings voor
aardappelsoep

Besprenkelen met
gekookte groene
du Puy linzen,
stukjes cashewnoten
avocado, koriander.

Mooi op elke soep
een drizzle olie.
Bijvoorbeeld een
dille-olie of chili-olie.
Geeft smaak en kleur.

ALLE
SOEPEN
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Met soep kun je verrassen door wereldse smaken,
texturen en kleurcontrasten. In dit receptenboek zijn
de populaire klassiekers opnieuw uitgevonden.
Soep wordt weer een hardloper op je kaart.

SPECIAL GUESTS:

Wil je de complete Soup Rebels inspiratie ontvangen?
Bestel het complete Soup around the World receptenboek hier!
ufs.com/Souprebels
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