
Rec820 24 januari 2018

Goulashsoep

eigen recept

Benodigdheden:
Voor het vlees:
kokosvet (om te bakken)
1 tl komijnzaadjes
750 g goulash- of ander stoofvlees, in stukjes
verse peper en (Keltisch) zeezout, naar smaak
1
2 tl chilipoeder
2 tl paprikapoeder
1 laurierblad
1-2 tl appelciderazijn of rode wijnazijn
Verder:
200 g ontbijtspek, in stukjes
1 ui
3 teentjes knoflook
1
2 knolselderij
4 stengels bleekselderij
4 paprika’s
1 grote prei
1 pakje gezeefde tomaten
verse peper en (Keltisch) zeezout, naar smaak
2 tl (gerookt) paprikapoeder
gemalen komijn
±2-3 tl Konjakpoeder, om te binden (optioneel)

Bereiden: Verhit wat kokosvet en bak daarin de komijnzaadjes. Let op dat ze niet verbran-
den! Doe het goulashvlees in de pan samen met de peper, zout, chili- en paprikapoeder. Doe
er ook het laurierblad bij. Bak het vlees rondom bruin. Voeg warm water toe zodanig dat
het vlees net onder staat. Doe er de azijn bij. Breng het aan de kook en laat het op een klein
vuur pruttelen tot het gaar is. Of zet de pan in een slaapzak, zodat het vlees daarin verder
kan garen. Breng dan tussentijds het vlees nog eens terug aan de kook.

Maak ondertussen de knoflook en de groenten schoon. Snijd de groenten. Verhit kokosolie in
een pan en bak het ontbijtspek uit. Voeg dan de ui en knoflook toe en blijf goed roeren. Het
is niet erg als de bodem bruin wordt, maar zorg dat het niet aanbrandt door ook goed in de
randen te roeren. Bak dan een aantal minuten de knolselderij mee, totdat deze ook begint
te kleuren. Voeg dan de paprika toe en na enkele minuten de prei. Bak deze nog een paar
minuten mee door.

Voeg dan de gezeefde tomaten toe. Doe het gare vlees bij de pan en vul dan aan met water.
Voeg naar smaak peper en zout toe, (gerookt) paprikapoeder en komijn. Breng de soep aan
de kook. Laat de soep nog even koken tot de groenten gaar zijn.

Je kunt de soep eventueel binden met Konjakpoeder.

• Low carb
Voor ±7 liter soep

Opmerking: Je kunt deze soep prima invriezen.

1


