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NEDERLANDSE SOEPEN

HOLLANDSE GROENTESOEP
Als er hier in het Groningen iemand jarig is, kookt oma haar
befaamde groentesoep. Dagen is ze er mee bezig: groenten
snijden, gehaktballetjes draaien en lekker laten pruttelen.
Hoe langer hij pruttelt, hoe voller de smaak.
De essentie van deze smaak is zoet. Verder proef je heel
zachte en fijne kruiden. Het is echt een mild opkikkertje.
Vegetariërs kunnen deze soep maken met de groenteknoflookbouillon op bladzijde 48. Niet-vegetariërs kunnen
dat ook doen, maar voor hen zijn kippen- en runderbouillon
ook een goede basis (zie blz. 40 en 43).

GROOTMOEDERS COMFORTSOEP

27

ingrediënten voor circa 2½ liter
200 g sperzieboontjes
1 winterpeen
1 grote prei
3 stengels bleekselderij
1 klein bloemkooltje of een deel van
een grotere
een paar takjes peterselie
klein bosje bladselderij
1½ liter groentebouillon
vermicelli (een handje)
snuf versgemalen zwarte peper
zeezout

werkwijze

voor de garnering

Doe voor de gehaktballetjes een beetje paneermeel bij het gehakt, als het te

500 g half-om-half gehakt bij de

nat mocht zijn. Meng het gehakt met zout en peper of de gehaktkruiden.

bioslager (geen gepureerd vlees, maar

Rol met natgemaakte handen balletjes (die van mij worden altijd erg groot)

twee keer doorgemalen gehakt)

en zet ze opzij.

zout en peper, of een portie

Maak de groenten schoon: snijd de sperzieboontjes schuin in smalle

gehaktkruiden

reepjes, de wortel in blokjes of julienne, de prei in ringen, de bleekselderij in
halvemaantjes en de bloemkool in roosjes. Snijd de kruiden fijn.
Breng in een grote pan de bouillon aan de kook en kook de groenten erin, ze

Warm de soep op de feestdag op en

moeten enigszins knapperig blijven. Ik begin met de sperziebonen, gevolgd

eet hem met een snee brood met kaas:

door de wortel, dan bleekselderij en de bloemkoolroosjes. Voeg nu eventueel

een opluchting na al die crackertjes en

de soepballetjes en vermicelli toe en laat de soep 5-8 minuten (zie het

taart.

voorschrift op het pak vermicelli) heel zachtjes koken.
Breng de soep op smaak met peper en zo nodig zout en roer de groene kruiden
erdoor.

GRONINGEN

01

02

03

01 goede bouillon begint met goede grondstoffen
02 water is de basis van bouillon
03 de groenten geven een frisse smaak

07

07 een snufje peper, foelie en laurier
08 de wish-bone (je mag een wens doen)
09 het begint al te geuren...

04

05

06

04 verse kruiden (maar peterseliewortel mag ook!)
05 groenten mogen ook in hun geheel in de pan
06 de eerste kook

08

09

10

11

12

10 zeven door een schone (thee)doek of filter
11 / 12 bij het trekken van bouillon wordt in het algemeen geen zout toegevoegd, daarom kan een de bouillon tot fond (de helft)
worden ingekookt; breng deze pas bij gebruik op smaak met zout

PALESTIJNSE OLIJFOLIESOEP MET LINZEN
Voor mij was de kennismaking met de Rumi en Nabali
olijfoliën van Canaan Fairtrade een openbaring. Ik gebruikte
tot die tijd voornamelijk Italiaanse olijfoliën, maar deze
nieuwe rassen uit het Midden-Oosten hadden een geheel
nieuw timbre en een totaal andere smaak. Canaan Fairtrade
perst zijn olie onder zeer lage temperaturen. En dat
resulteert in een prachtige superzachte kwaliteit.
In het Midden-Oosten eten zowel de Palestijnen als de
Israëliërs deze bijzondere soep. Politiek gezien mogen ze
dan elkaars tegenstanders zijn, op culinair gebied vormen ze
een heerlijke eenheid. Salaam… sjalom!

ingrediënten voor circa 2½ liter
120 g rode splitlinzen
1¾ liter water
1 kleine ui (100 g)
4 teentjes knoflook (ca. 20 g)
200 g aardappels
zonnebloemolie
1 theelepel gemalen komijnzaad
een snufje chilipeper
120 g tomatenpuree, geconcentreerd
1½ theelepel zeezout (10 g)
snuf gemalen zwarte peper
aardappelzetmeel
1 dl olijfolie (ja lekker veel, dat maakt
de soep zo soepel)

werkwijze

bosje koriander of bladselderij

Was de rode splitlinzen. Breng het water in een grote pan aan de kook en kook
de linzen hierin tot ze uit elkaar vallen (je ziet dit doordat de linzen het water
beginnen te binden).

Lekker met plat Turks brood, en

Pel en snipper intussen de ui en de knoflook, schil de aardappels en snijd ze in

een kneep citroensap, en voor de

blokjes.

liefhebber extra olijfolie.

Verhit in een tweede pan een scheutje zonnebloemolie en smoor de ui en
knoflook zachtjes tot de ui glazig is. Voeg na een minuut of 8 komijn en
chilipeper toe en smoor alles nog zachtjes 2 minuten zodat het heerlijk geurt.
Roer de tomatenpuree door de ui en knoflook en bak hem kort om hem te
ontzuren. Doe de aardappelblokjes in de pan en breng de soep aan de kook,
laat hem zachtjes koken tot de aardappel gaar is.
Breng de soep op smaak met zeezout en peper. Bind hem naar smaak met een
klein beetje met water glad geroerd aardappelzetmeel en laat hem nog
1 minuut binden.
Ik voeg als laatste de olijfolie toe, zodat je een heerlijk aroma in de keuken
krijgt van de smeltende olijfolie, en bestrooi de soep met fijngesneden
koriander of bladselderij.

ARABISCHE SOEPEN

127

BABUSHKA’S BORSJTSJ
Een goede Russische vriendin Ilonka is een echte
keukenprinses; ze vindt naast haar werk en haar grote gezin
altijd wel tijd om even snel een verrukkelijke taart te bakken
of een lekkere soep te maken. Als iemand ziek is, of als er
een kind is geboren, komt Ilonka aangesneld met een pan
heerlijke Russische borsjtsj.
Dit recept is van haar moeder Raisa, die het weer van haar
moeder heeft geleerd. Maar elke Rus maakt zijn eigen
borsjtsj, dus er zijn vele variaties mogelijk. In Rusland wordt
soep gegeten met pirozjki, warme gevulde broodjes met
groente of vlees.

BIETENSOEP UIT RUSLAND

ingrediënten voor circa 2 liter
1 liter groentebouillon
120 g geweekte witte bonen of uit blik
1 ui
1 teentje knoflook
1 wortel
2 aardappels
150 g knolselderij
3 gekookte bieten
1 stengel bleekselderij
½ spitskool of groene kool
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel tomatenpuree
sap van 1 citroen

werkwijze

1 laurierblaadje

Doe de bouillon met de afgespoelde bonen in een grote pan, breng ze aan de

½ geraspte appel

kook en laat ze in 1 uur gaar koken. Of gebruik de bonen uit blik.

peterselie en selderij

Pel en snipper ui en knoflook, schrap de wortel, schil de aardappels

zout en versgemalen zwarte peper

en knolselderij en pel de bieten; snijd dit alles in fijne blokjes. Snijd de

dille

bleekselderij in schijfjes en snipper de kool.

zure room

Verhit de olie in een hapjespan en fruit ui, knoflook en selderij. Voeg de
tomatenpuree toe en roerbak kort om hem te ontzuren. Doe er een scheutje
water bij en een druppel citroensap en stoof de groenten een paar minuten.

Je kunt ook wat rode (gebakken)

Zet de pan van het vuur.

paprika toevoegen aan deze soep, dat

Voeg zodra de bonen gaar zijn de rauwe groenten aan de bouillon toe en doe

geeft een spannende bite die mooi

dat in de juiste volgorde: begin met de groente met de langste kooktijd, in dit

contrasteert met de bieten.

geval wortel, na 5 minuten gevolgd door de aardappel. Doe er 10 minuten later
de voorgegaarde groenten bij met de kool en (als u die gebruikt) de bonen

Deze soep is de volgende dag

uit blik en als laatste de biet. Voeg ook het laurierblaadje, de geraspte appel

nog lekkerder.

en fijngesneden peterselie en selderij toe met zout en peper naar smaak en
laat de soep 3 minuutjes zachtjes koken. Proef of de soep niet te zoet is (door
wortel en bietjes) en maak hem naar smaak iets pittiger met citroensap.
Roer de fijngehakte dille door de zure room en zet een bolletje hiervan op elk
bord soep. Bestrooi eventueel met nog wat dille.

WERELDSE SOEPEN

153

ZUID-AFRIKAANSE PINDASOEP
Onlangs heb ik deze soep gekookt voor een klein publiek,
erna kwam een Ghanees op me af met de opmerking dat dit
precies de soep is zoals ze hem in Ghana ook eten!
Ik vind het zelf een dijk van een soep, de noten, met het
frisse van de tomatenpuree, de okra’s (heel kort koken
anders worden ze slijmerig!) of eventueel sperziebonen,
geven een compleet eiwit in combinatie met de koolhydraten
van de cassave (te vervangen door aardappel).
Perfecte mildpittige notensoep.

ingrediënten voor circa 1¼ liter
1 ui
3 volle eetlepels pindakaas
2 eetlepels tomatenpuree
1 liter water
2 groentebouillontabletten
1 theelepel gemberpoeder
1 theelepel chilipoeder
1 theelepel tijm
1 cassave
een paar okra’s
zout en versgemalen peper

werkwijze
Pel en snipper de ui. Roer in een soeppan de pindakaas met de tomatenpuree
en 1 dl water helemaal glad. Verkruimel de groentebouillontabletten erbij en
ook de ui, gemberpoeder, chilipoeder en tijm. Roer de overgebleven 9 dl water
erdoor. Breng de pindabouillon al roerend aan de kook en laat hem circa 10
minuten zachtjes pruttelen.
Schil intussen de cassave en snijd hem in blokjes, maak de okra’s schoon.
Roer beide door de pindabouillon en laat de soep nog circa 10 minuten zachtjes
koken. Breng de soep op smaak met zout en peper.

WERELDSE SOEPEN
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