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Soep van aubergine en chayote of komkommer

Keto en Zo

Benodigdheden:
Voor de vulling:
Kokosvet
Groenten naar keuze, bijvoorbeeld:
1 ui
1 teentje knoflook
1 wortel of stuk bloemkool in roosjes
1 wortelpeterselie
1 chayote, komkommer of koolrabi
1 groene en 1 gele paprika
wit van 1 prei
Voor de gepureerde basis:
kokosvet
1 ui
2 tenen knoflook
1 aubergine
Keltisch zeezout en verse peper
1 (bol)courgette
groen van 1 prei
peterselie
1-2 liter kippen(botten)bouillon

Bereiden: Maak de knoflook schoon en hak deze fijn. Maar alle de groenten schoon en snijd
ze in stukjes. Hou de verschillende groenten apart. Het liefst allemaal apart, maar in ieder
geval de groenten voor de vulling en de groenten voor de basis.

Roerbak eerst de groenten voor de vulling in wat kokosvet, omdat je deze straks niet mee
gaat pureren. Begin met ui en knoflook en ga dan verder met andere groenten. Begin met
groenten die langer nodig hebben om gaar te worden. Voeg bijv. achtereenvolgens wortel,
wortelpeterselie, chayote, paprika en het wit van de prei toe. Haal ze uit de pan.

Maak dan de basis van de soep. Smoor de rest van de ui met de knoflook in kokosvet. Voeg
de aubergineblokjes toe, samen met wat zeezout en verse peper en roerbak dit even mee.
Voeg eventueel wat meer kokosvet toe. Dat is gezond en zorgt dat de aubergine lekker smeug
wordt.

Laat dan de courgette en het groen van de prei nog even mee roerbakken. Voeg de kip-
pen(botten)bouillon toe en breng de soep aan de kook. Laat alles even sudderen tot de
groenten gaar zijn. Voeg de fijngesneden peterselie toe en pureer de soep met een staafmixer.

Voeg de groentenvulling toe aan de basis. Serveer eventueel met wat creme fraiche of feta.

• Low carb
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