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Mexicaanse tomatensoep

Keto en Zo

Benodigdheden:
1 grote ui
2 teentjes knoflook
stukje rode peper of 1-2 tl harissa, naar smaak
kokosvet
500 g gehakt, Keltische zeezout, nootmuskaat
1-2 wortels
250 g sperziebonen
2 paprika’s
eventueel kidneybonen
eventueel 1 chayote, of vervang door courgette
500 g tomaten (met veel smaak) of 1 pak gezeefde tomaten
1 l zelfgemaakte(botten)bouillon, niet van blokje
1
4 tl elk van chilipoeder en nootmuskaat
1
2 tl elk van komijn, koriander, uipoeder en knoflookpoeder
1 tl (gerookt) paprikapoeder
Keltische zeezout en verse peper, naar smaak
Om te serveren:
creme fraiche
geraspte oude kaas
avocado of guacemole

Bereiden: Maak de knoflook en groenten schoon. Hak de knoflook fijn en snijd de groenten
in niet te kleine stukjes. Sperziebonen kun je halveren of in drien snijden.

Fruit de ui met de knoflook en het pepertje in wat kokosvet. Voeg het gehakt toe, samen met
wat Keltisch zeezout en nootmuskaat en laat het op hoog vuur lekker bruin worden. Roer er
af en toe met een houten lepel door, zodat je grove stukken (rul-gebakken) gehakt krijgt.

Voeg voordat het gehakt helemaal gaar is, de wortels en sperziebonen toe. Laat ze in het
gehaktmengsel alvast een beetje gaar worden. Voeg dan de paprika toe en roerbak deze nog
even mee.

Voeg dan de kidneybonen en chayote toe als je die gebruikt. Doe er dan de (gezeefde) tomaten,
(botten)bouillon en de kruiden bij. Breng het aan de kook en laat de soep sudderen tot alle
groenten beetgaar zijn. Breng op smaak met zeezout en peper en serveer eventueel met creme
fraiche, geraspte kaas, avocado en/of guacemole.

• Low carb

Opmerking: Gebruik liefst zelfgeweekte en gekookte kidneybonen. Laat ze minimaal een
nacht weken in water. Giet ze af en kook ze met schoon water, zout en kruiden (bijv.
degene die in dit recept gebruikt worden) beetgaar.

1

http://www.famriemens.nl/recepten_blog/

