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Groene asperge gazpacho 
Uitgangspunt voor dit recept voor de Aspergemarkt op 19 mei 2019 op de Oorsprong was: groene 
asperges met bijpassende groenten combineren tot een soep, die ook koud lekker smaakt. Het 
beloofde namelijk best warm te worden die dag. Resultaat: een heerlijk voorjaarssoepje, dat zowel 
warm als koud lekker is. Het geheim: zelfgemaakte bouillon uit Natasja’s Soepkeuken.  
 
Ingrediënten soep 
3 x bosje Groene asperges (ik haal ze het liefst van Aspergeboerderij Koks Bathmen)  
1,5 grote of 3 kleine uien 
80-100 gram venkel  
1 courgette 
3 tenen knoflook 
Paar eetlepels olijfolie 
1 - 1 ½ liter groentebouillon (Leren hoe je verse bouillon en bouillonpasta maakt van 
o.a. aspergeschillen? Volg een workshop in Natasja’s Soepkeuken.  
Paar theelepels (gedroogde) tijm, basilicum, rozemarijn (als je vers gebruikt: van basilicum 
alleen de steeltjes) 
Peper, zout 
2 handjes amandelsnippers 
Handje basilicumblaadjes 
 
Bereidingswijze 
Voorbereiden 
• Alle groenten wassen. 
• Asperges: houtige onderste stukje eraf snijden en schillen (van halverwege tot 

beneden. (Schillen en onderste stukje kan je gebruiken voor bouillon).  
Aspergetopjes eraf snijden, apart bewaren.  
De rest in stukjes van ongeveer 2 cm snijden. 

• Uien schillen (schillen kan je gebruiken voor bouillon). Ui snipperen. 
• Venkel: doormidden snijden, kontjes verwijderen (kan je gebruiken voor bouillon). 

Het overige witte deel in reepjes snijden, 80-100 gram gebruiken voor de soep. 
• Courgette: kontjes eraf snijden (kan je gebruiken voor bouillon).  

Courgette in stukjes snijden. 
• Knoflook pellen en in stukjes snijden. 
• Als je zelf verse bouillon wilt maken: nu de bouillon maken.  
• De aspergetopjes koken tot beetgaar, ongeveer 3 minuten. In kleine stukjes 

snijden.  
 
Soep maken 
• Olijfolie verhitten, uien bakken, daarna knoflook erbij. 
• Courgette-stukjes en venkel erbij, eventjes bakken. De kruiden en 1 liter bouillon 

toevoegen, 5-10 minuten zachtjes laten koken.  
• Asperge-stukjes erbij, laten koken totdat alle groenten zacht zijn (ongeveer 5-10 

minuten). 
• De soep pureren en meer bouillon toevoegen tot gewenste dikte. Op smaak maken 

met peper en zout. 
 
Als je de soep koud wilt eten: laten afkoelen en nog ongeveer 2 uur in de koelkast. 
Soep garneren met aspergepuntjes, geroosterde amandelsnippers en (in reepjes 
gesneden) basilicumblaadjes. 
 
Eet smakelijk! 


