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Pompoensoep met za’atar

Keto en Zo

Benodigdheden:
Voor de za’atar
50 sesamzaad
1 el komijnzaad
3 el sumak
2 el tijm
2 el oregano
1 tl paprikapoeder
1 el munt
1 el basilicum
Voor de basis van de pompoensoep:
4 tenen knofook
stukje gember (10 g)
2 mini-pepertjes
3 rode uien
1250 g pompoen, pitten en draden verwijderd
kokosvet en olijfolie
1 citroen
1
2 l (kippen)bottenbouillon
verse peper en Keltisch zeezout
eventueel 750 g extra groenten, bijv:
winterwortel, prei, wortelpeterselie, paprika

Bereiden: Rooster het sesamzaad en komijnzaad in een droge koekenpan. Laat ze daarna
afkoelen en meng dan met de rest van de kruiden (allemaal gedroogd). Bewaar in een goed
afgesloten potje. In dit recept gebruik je er slechts een deel van.

Maak de knoflook, gember, pepertjes schoon en hak ze fijn. Maak de uien schoon en snipper
ze. Snijd de pompoen in stukken. Schillen hoeft niet. Rasp de citroenschil en pers de citroen.
Maak eventuele extra groenten schoon en snijd ze in stukjes.

Smoor de helft van de ui, knoflook, gember en pepertjes in wat kokosvet met olijfolie. Voeg
daarna eventuele extra groenten toe. Begin met hardere groenten en eindig met groenten die
sneller gaar zijn. Schep ze uit de pan zodra ze beetgaar zijn.

Smoor dan de rest van de ui, knoflook, gember en pepertjes in extra kokosvet en olijfolie. Voeg
de pompoen toe, samen met 5 eetlepels van de za’atar. Roer regelmatig. Voeg na ongeveer 5
minuten de citroenschil, 2 el van het citroensap en de bottenbouillon toe. Breng aan de kook
en laat goed gaar worden.

Pureer de soep met de staafmixer. Voeg de geroerbakte extra groenten toe en breng op smaak
met peper en Keltisch zeezout.

• Low carb

Opmerking: Serveer met Griekse yoghurt, omgeroerd met 1-2 tl za’atar, peper en zout en
fijngehakte peterselie.
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