
Rec774 24 mei 2017

Courgetti met scampis en roomasperges

van: Marie-José

Benodigdheden:
11
2 kilo (soep)asperges

2-4 teentjes verse knoflook
2 flinke courgettes
olijfolie en kokosolie
250 - 500 g gepelde scampis (vers of ontdooid)
roomboter
1
2 - 1 pakje roomkaas
verse peper en zeezout
eventueel verse kruiden zoals peterselie of bieslook

Bereiden: Schil de asperges. Bewaar de schillen als je asperge- of groentensoep wilt maken.
Snijd de asperges schuin in stukjes van 2-3 cm, afhankelijk van de dikte. Gebruik eventueel
de onderste stukjes voor soep, als deze wat harder zijn.

Maak de knoflook schoon en snijd deze fijn. Snijd de courgettes met een spiraalsnijder in
slierten.

Breng water met zout aan de kook en blancheer de asperges dan ongeveer 2 minuten in het
kokende water. Laat ze daarna uitlekken.

Roerbak dan de asperges in een flinke klont roomboter (en eventueel knoflook) en roer er
tenslotte de roomkaas en kruiden door. Ondertussen roerbak je de scampis in een mengsel
van olijfolie en kokosolie met knoflook. Laat ze lekker krokant worden.

De courgette-slierten kun je ofwel kort roerbakken in wat boter, of je laat het water van de
asperges terug aan de kook komen en je laat ze daarin in 1-2 minuten gaar worden. Breng
op smaak met zout en peper.

De soep maak je door de schillen te koken in het water van de asperges. Laat het daarna staan,
zodat de smaak er verder in kan trekken. Zeef daarna de schillen uit de aspergebouillon en
breng het opnieuw aan de kook. Laat stukjes asperge of andere groenten (broccoli, bloemkool,
paprika, etc.) kort meekoken. Breng op smaak met zout, peper en kruiden (bijv. kurkuma,
gerookte paprikapoeder, knoflook, nootmuskaat of verse kruiden).

• Low carb
voor 4 personen

Opmerking: Dit is een heerlijk en vooral ook feestelijk gerecht. Heel bijzonder door de
asperges en de scampis.
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