
Gazpacho

Recept is voor 2 personen
 
Ingrediënten:
• 1 teen knoflook
• 1 rode paprika
• 1 kleine rode ui
•½ komkommer
• 1 cm kurkuma
• 3 grote rijpe tomaten
• 2 eetl. olijfolie
• 1 eetl. balsamicoazijn

Bereiding:
1. Rooster de hele rode paprika zwart boven een gaspit. Als het vel rondom 

zwart is stop je hem in een plastic zakje en laat 15 minuten hierin liggen of 
snijd de paprika in vier stukken en leg hem 15 minuten in de oven onder de 
grill op de grill stand. Hierna kan je het velletje makkelijk loshalen. 

2. Plet de knoflook met de platte kant van je mes en haal het velletje eraf. Plet 
nog een keer en hak fijn.

3. Pel de ui en snijd in grove stukken.
4. Snijd de komkommer in grove stukken, schil de komkommer niet. Snijd 

twee plakjes komkommer in kleine stukjes als garnering.
5. Snijd de tomaten ik stukken.
6. Doe de knoflook, paprika, rode ui, komkommer, kurkuma en de tomaten bij 

elkaar in de keukenmachine en mix net zolang tot je een glad mengsel 
hebt. 

7. Proef en voeg de balsamicoazijn, peper en zout naar smaak toe. 
8. Doe er eventueel wat water bij als het mengsel te dik is en meng opnieuw.
9. Giet de gazpacho over in een kan, dek af met vershoudfolie en zet hem in 

de koelkast. Serveer de gazpacho goed koud, verdeeld over 2 soepkommen 
of borden en voeg er nog een scheutje olijfolie bij. Garneer met de stukjes 
komkommer.

Note: Als je de paprika en de tomaten ontveld dan word je gazpacho zachter 
van smaakgevoel en je hebt de iets gerookte smaak van de paprika. Vind je 
het te veel werk dan kan je het ook met velletjes maken, het is dan wel wat 
grover van structuur.
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