
Rec896 10 oktober 2018

Broccoli-maaltijdsoep met verse worst en spekjes

Keto en Zo

Benodigdheden:
kokosvet
1 ui
2 teentjes knoflook
±600 g groenten voor de vulling, bijv.:
wortel, knolselderij en/of wortelpeterselie
paprika, wit van de prei, courgette,
sperziebonen, brocolli
voorgekookte witte bonen, chayote
Verder:
1 liter bottenbouillon
of vervang door water met Keltisch zeezout en kruiden
(bijv. nootmuskaat, kruidnagel, koriander, komijn,
kurkuma, gerookt paprikapoeder, lavasblad)
±600 g groenten om te pureren:
400 g broccoli
200 g extra groenten, bijv.:
knolselderij en/of wortelpeterselie
groen van de prei, courgette
Voor erbij:
300 g spekjes
400 g verse worst
eventueel creme fraiche, slagroom of kokosroom

Bereiden: Maak knoflook en groenten schoon. Snijd de groenten in stukjes.

Laat wat kokosvet in een soeppan smelten. Roerbak hierin de ui met de knoflook tot de
ui glazig wordt. Voeg dan de groenten voor de vulling toe, met uitzondering van eventuele
sperziebonen, brocolliroosjes, witte bonen of chayote. Begin met de (harde) groenten die het
langst nodig hebben om gaar te worden. Blijf roeren tot de groenten beetgaar zijn. Schep ze
uit de pan.

Doe de bottenbouillon in de soeppan samen met de groenten om te purerenen breng aan de
kook. Laat op lage temperatuur de groenten gaar worden. Pureer de soep met een staafmixer.
Voeg dan de sperziebonen en/of broccoliroosjes toe en laat ze beetgaar worden. Doe er de
roergebakken groenten voor de vulling bij en eventuele witte bonen en chayote.

Bak ondertussen in een andere (braad)pan eerst de spekjes lekker krokant. Schep de spekjes
uit de pan. Bak dan de worst in het bakvet van de spekjes. Snijd de worst in stukjes en bak
ze nog even kort in het bakvet in de pan zodat ze lekker krokant worden, maar niet droog.

Serveer de soep met de spekjes, verse worst en eventueel creme fraiche, slagroom of kokosroom.

• Low carb

Opmerking: Deze soep kun je eventueel invriezen. Verse worst kun je er dan alvast door doen.
Spekjes ook, maar die worden wel zacht(er). Creme fraiche, slagroom en kokosroom kun
je beter later toevoegen.
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