
Kerriesoep met appel en parmaham                  
Voor 4 soepborden (2 dl p.p.) 
Ingrediënten 
 
4 eetl.         olijfolie 
2                    sjalotten 
2 eetl.          kerriepoeder 
1 takje         rozemarijn 
2 takjes       tijm 
1                    laurierblaadje 
1 eetl.          gembersiroop 
50 ml           witte wijn 
100 ml         appelsap 
500 ml         water 
1                    kippenbouillonblokje  
100 ml         kookroom 
20 g              boter en 30 g bloem (= samen een roux) 
1                    appel (Elstar) 
2 plakken   parmaham 
1 steel          bosui 

Materialen 
 
mes 
snijplank 
kookpan 
pollepel 
bakplaat 
bakpapier 
keukenpapier 
 
 

Handelingen 
 

1. Sjalotten schoonmaken en fijn snipperen 
2. Blaadjes van de rozemarijn en tijm afrissen 
3. Olijfolie in kookpan verhitten 
4. Sjalotten aanfruiten 
5. Rozemarijn, tijm, laurier en kerrie toevoegen en even myoteren 
6. Boter toevoegen 
7. Wanneer de boter helemaal gesmolten is, de bloem toevoegen 
8. Op laag vuur al roerend blijven verwarmen, totdat de bloem helemaal gaar is 
9. Met gembersiroop, witte wijn en appelsap afblussen 
10. Water en kippenbouillonblokje toevoegen 
11. Room toevoegen en de soep met peper en zout op smaak brengen 
12. De soep zeven 
13. Garnituur maken: 

14. Oven voorverwarmen op 120 C  
15. Parmaham op een bakplaat met bakpapier leggen 
16. In ca. 10 minuten krokant bakken (de ham hard uit buiten de oven) 
17. De parmaham op keukenpapier uit laten lekken 
18. Bosui in zeer fijne ringetjes snijden en wassen 
19. Appel (ongeschild) in mooie julienne snijden en parmaham in kleine stukje breken 
20. Soep serveren in diepe borden en bestrooien met appel, bosui en parmaham 

 

Opmerkingen 
 
 
 
 
 
Zie tips 
 
 
Dan begint deze 
zgn. ‘roux’ aan de 
bodem te plakken 
en is de bloem 
gaar 
 
 
 
In de oven 

Tips 
▪ Myoteren is het op laag vuur verhitten van specerijen met heel weinig olie of boter. Het heeft tot doel de 

smaak te verhogen en de structuur van specerijen te verbeteren waardoor ze beter oplossen. 
▪ Gebruik i.p.v. kerriepoeder vadouvan. Dit minder bekende, ‘natte’ Indiase currymengsel bestaat uit 

kerrieblad, uien, sjalotten, mosterdzaad, kurkuma, vele andere specerijen en olie (ook als poeder verkrijgbaar). 

 


