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Pompoensoep met wintergroenten

Keto en Zo

Benodigdheden:

2,5 kg pompoen
3 teentjes knoflook
2-3 cm gember
ruim kokosolie en olijfolie, om de groenten te fruiten
Groenten voor de vulling naar keuze, bijv:
2 uien
3 wortels
1
2 knolselderij
3 wortelpeterselie
4 paprika’s
1 prei
Kruiden (veel gezonder dan bouillonblokken)
Keltisch zeezout, naar smaak (±3-4 tl ongeveer)
11
2 tl elk van komijn, koriander, kurkuma, kerrie, gerookte

paprika
1
2 tl nootmuskaat
water
peper
8-10 druppels worcestershire saus, of meer naar smaak

crème frâıche, slagroom en/of stukjes verse kokosnoot

Bereiden: Snijd de pompoen doormidden en lepel de zaden eruit. Snijd de pompoen met
schil in blokjes.

Maak knoflook, gember, uien, paprika’s, wortels, knolselderij, wortelpeterselie, paprika’s en
prei schoon. Hak de knoflook en gember fijn. Snijd de groenten in stukjes.

Verhit ruim kokosvet en olijfolie in een pan. Fruit de uien met de knoflook en gember. Voeg
daarna de wortels, knolselderij en wortelpeterselie toe en fruit ze een minuut of 5. Voeg de
paprika toe en fruit ze een paar minuten mee. Doe er dan de prei bij. Voeg 1 tl van het zout
en alle kruiden toe en laat ook deze een paar minuten meebakken.

Schep ongeveer 2/3 deel van de groenten uit de pan. Voeg dan 1 liter water toe en de
pompoenblokjes. Doe hier nog 1 tl zout bij en breng het aan de kook. Laat de pompoenblokjes
±10 minuten koken of tot de pompoen goed gaar is. Pureer de soep met een staafmixer.
Verdun de soep met water tot deze de gewenste dikte heeft. Doe de groenten terug in de
soep.

Breng de soep op smaak met worcestershire saus, peper en zout en laat de groenten (beet)gaar
worden.

• Low carb

Opmerking: Serveer met crème frâıche of slagroom. Of eet er stukjes verse kokosnoot bij
voor extra en gezonde vetten.
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