
Gazpacho op de Big Green Egg 
 
Wat heb je nodig? 
Voor de soep: 
10 grote tomaten 
1 ‘streng’ cherrytrostomaatjes 
1 grote rode ui 
1 rode paprika 
bosje verse basilicum 
½ rode peper, in dunne ringetjes gesneden) 
1 kleine bol knoflook (of gebruik van een grote ¾ deel van de gepofte bol) 
5 el. olijfolie 
scheut rode wijnazijn 
fleur de sel 
versgemalen zwarte peper 
Voor de croutons: 
mooi stevig brood 
fleur de sel 
olijfolie 
Voor de komkommersorbet: 
1 komkommer 
¾ Granny Smith appel 
ca. 40 gr. poedersuiker 
eventueel een blaadje gelatine 
  
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan en zorg voor een bokkehete temperatuur 
2. Verpak de bol knoflook in aluminiumfolie 
3. Pof de rode ui en de knoflookbol in ca. 20 minuten in de gloeiende kolen zacht (af en 

toe draaien) 
4. Blaken de paprika in ca. 7 minuten in de gloeiende kolen tot ze zwart is en zacht (af 

en toe draaien) 
5. Breng de temperatuur van de barbecue omlaag (tot ca. 160 graden) 
6. Snijd de grote tomaten doormidden en bestrijk de snijkanten met wat olijfolie 
7. Gril ze op het rooster tot ze zacht zijn en grilstrepen hebben (ca. 20 min.), draai ze af 

en toe 
8. Gril de cherrytrostomaatjes aan de zijkant van het rooster tot ze grilstrepen hebben 

en zacht zijn 
9. Verwijder het zwarte vel en zaadlijsten van de paprika en verwijder de schil van de ui 
10. Doe in een keukenmachine: alle gegrilde tomaten, ca. 5 gepofte tenen knoflook, 5 el. 

olijfolie een scheut rodewijn-azijn en ca. 10 blaadjes basilicum 
11. Blender het tot een soep en maak op smaak met peper, zout en ringetjes rode peper 
12. Doe, voor de sorbet, de komkommer en de appel in een 

sapcentrifuge/keukenmachine 
13. Roer de poedersuiker door en draai in een ijsmachine tot sorbet (of doe het sap in 

een bak in de vriezer en roer elke keer door met een vork tot een ‘granité’) 



14. Besmeer stevige plakken brood aan beide zijden ruim met olijfolie en bestrooi met 
fleur de sel 

15. Gril het brood aan beide zijden goudbruin en krokant en snijd in blokken 
16. Serveer de koude tomatensoep met een lepel komkommer-sorbetijs en garneer met 

de croutons, wat basilicum en eventueel nog wat ringetjes rode peper 

 
Ik zeg: “Maken die hap!” 
Ralph de Kok 
 


