
Miso soep met spek, 
coquille en shi take

BENODIGDHEDEN:

- 1 pak eiermie
- 100 gram shi take
- 2 stuks speklap
- 1 sjalotje
- 1 bosje bosui
- 6 coquilles (Rauw, vers of diepvries ontdooid)
- 100 gram miso pasta (kan ook kant en klare Miso soup zakjes zijn)
- 1 teen knoflook
- 1 tl zeezout
- 1 el wasabi furikake
- 1 tl gerookte paprikapoeder 
- 1 tl kerriepoeder
- 50 ml ponzu sojasaus
- 1 el sesamolie
- 2 el bonitovlokken
- 2 el zonnebloemolie    

BEREIDINGSWIJZE:

1/ Kook 1 stuk eiermie 3 minuten en spoel koud. Verdeel over 2 diepe 
borden of kommen en maak aan met de sesamolie en wasabi furikake.

2/ Snijd de shi-take over de helft en de bosui en sjalot in ringen. Hak de 
knoflook fijn en bewaar alles apart.

3/ Wrijf de speklappen goed in met paprika- en kerriepoeder en snijd in 
stukken van ongeveer 3 cm.

4/ Zet de miso soep op volgens de verpakking of zet een pannetje op met 
de miso pasta en 500 ml water. Breng naar de kook en roer met een garde, 
breng op smaak met de ponzu sojasaus.

5/ Bak de coquilles aan een kant mooi goudbruin in een bakpan met een 
scheutje zonnebloemolie. Zorg voor een hete pan dat ze snel kleuren maar 
zo rauw mogelijk blijven. Zet ze ook apart met een klein beetje grof 
zeezout eroverheen.

6/ Bak in dezelfde pan de speklap stukjes goed donker in ongeveer 4 
minuten. Gooi het overtollige vet uit de pan en laat op vuur staan.

7/ Bak de sjalot, knoflook en shi-take in dezelfde pan samen met de speklap 
stukjes verder zo’n 2 minuten.

8/ Verdeel de inhoud van de pan over de 2 borden met mie. 

9/ Leg de gebakken coquilles bovenop het gerecht en de bosui ringen 
daaroverheen.

10/ Giet de hete miso bouillon over het gerecht zodat het allemaal net niet 
onderstaat.

11/ Vlak voor serveren een klein handje bonitovlokken eroverheen en 
smullen maar.

Eet met stokjes en lepel en goed slurpen.
Lekker. Lekker. Lekker. Lekker!


