De kerstsoep van Mille en juf Caroline
Paprikasoep met kruidenkaas en chorizoballetjes
Ingrediënten voor 4 personen:
2l kippenbouillon (als je net zoals mij geen echte keukenprinses bent, kan
je 2 liter water nemen en voeg je 4 kippenbouillonblokjes toe 😉 )
2 uien
2 teentjes look
5 rode paprika's
boter
1 koffielepel currypoeder
1 koffielepel paprikapoeder
laurierblaadjes
tijm
100g kruidenkaas
peper
zout
100g chorizo
250g kippengehakt
1 ei
100g paneermeel

Voor de soep
1. Pel de uien en snij ze grof. Pel de knoflookteentjes en snij in stukjes.
2. Halveer de paprika’s en snij er de zaadlijsten uit. Verwijder ook de witte
vliesjes binnenin. Snij de groente grof.

3. Smelt een klontje boter in een ruime stoofpot, op een matig vuur. Stoof

de stukken ui, look en paprika in de hete boter, tot ze bijna gaar zijn. Roer
regelmatig in de pot.

4. Voeg het currypoeder, paprikapoeder, tijm en enkele laurierblaadjes toe.
Laat alles even pruttelen.

5. Schenk de kippenbouillon bij de gestoofde groenten. Laat alles pruttelen
op een zacht vuur, gedurende 20 à 30 minuten.

6. Mix de soep glad met een staafmixer. Zeef de soep zodat bv. stukjes schil
van de paprika’s verwijderd worden.

7. Voeg de kruidenkaas toe en mix de soep nog even. Gebruik zoveel

kruidenkaas als je wil. Kruid de soep met wat zout en peper. Proef
regelmatig.

8. Wij hebben er nog lekkere pasta-lettertjes in gedaan op het einde.
Broodkorstjes zijn er ook heel lekker bij.

Voor de chorizoballetjes
1. Snij de (sneetjes) chorizo in piepkleine stukjes. Zorg ervoor dat er geen
te grote brokken van de Spaanse worst in de balletjes terechtkomen.
2. Neem een mengschaal en doe daar het gehakt en de stukjes chorizo in.
3. Voeg het ei toe en (een deel van) het paneermeel. Doe er ook een snuifje
zout bij en wat peper.
4. Was je handen en kneed alle ingrediënten tot een egaal vleesmengsel. Zorg
ervoor dat het mengsel niet te vochtig is, maar ook niet te droog. Voeg
indien nodig wat meer paneermeel toe.
5. Rol balletjes van het vleesmengsel, en leg deze op een groot bord of een
schaal. Balletjes met een diameter van ongeveer 1,5 cm zijn perfect.
6. Verhit een klont boter in een braadpan. Bak de balletjes tot ze een
goudbruin korstje hebben. Binnenin hoeven ze nog niet gaar te zijn.
7. Schep de balletjes (zonder het braadvet) in de soep. Laat de soep nog
enkele minuten pruttelen, totdat de chorizoballetjes helemaal gaar zijn.
Tadaaaaaa! Smakelijk!

Feeënsoep met pompoen
Ingrediënten














600g pompoenblokjes (diepvries of vers )
2 wortelen
2 stengels selder
1 ui
1 teentje knoflook
kippenbouillon (2 blokjes opgelost in 1l heet water)
1 eetlepel olijfolie
peper en zout
Voor de croutons:
4 sneetjes brood naar keuze
tapenade van zwarte olijven
boter
kerriepoeder / paprikapoeder
Voorbereiding

1.
2.
3.
4.

- Snipper de ui en het knoflook fijn.
- Snij het vruchtvlees van de verse pompoen in blokjes.
- Snij de wortelen en de selder in blokjes.
- Maak sterren, hartjes … van het brood door ze uit te steken met een vormpje.

Bereiding (30 min.)

1. Verhit de olijfolie in een kookpot en bak de fijngesnipperde ui en het knoflook
glazig.
2. Voeg de blokjes pompoen, wortel en selder toe. Overgiet met de kippenbouillon
en laat 20 min. koken.
3. Mix alles tot een gladde soep en kruid naar smaak met peper en zout.
4. Bestrijk de broodvormpjes lichtjes met wat boter. Om croutons in verschillende
kleuren te krijgen, bestrooit u enkele vormpjes lichtjes met het kerriepoeder en
enkele met het paprikapoeder. Nog andere besmeert u met de olijventapenade.
Plaats de vormpjes op een bakplaat en zet 3 à 4 min. onder de grill van de oven,
tot ze licht krokant zijn.
Afwerking
Serveer de soep en leg er de croutons op.

Smakelijk !
Groetjes,
Juf Nan

Spinazie-kervel-roomsoep van juf Wends
Benodigdheden: (voor een grote soepketel van 8 l)
•
•
•
•
•
•
•
•

2 dikke uien
1 teentje look
beetje vetstof (bv. bakboter)
900 g verse bladspinazie
100 g kervel
500 ml room
7 à 8 bouillonblokjes naar keuze
peper en zout naar smaak

Hoe ga je te werk ?
1. Pel de uien en look en snij in kleine blokjes.
2. Spoel de bladspinazie en de kervel goed af.
3. Doe wat vetstof in een grote soepketel en stoof er
de gesneden ui en look in aan.
4. Voeg de bladspinazie en de kervel toe.
5. Vul aan met water tot alle groenten onder water staan.
6. Voeg de bouillonblokjes en wat peper toe.
7. Laat de soep +/- 20 min. koken.
8. Mix.
9. Voeg de room toe.
Proef even en doe nog wat peper en zout bij naar smaak.
10. Laat nog even doorkoken. Klaar !!

Smakelijk !

Snelle soep van juf Nicole
Wat heb je nodig?
Een waterkoker of microgolf
Een tas
Een zakje oplossoep
Een lepel

Hoe doe je dat?
1.
2.
3.
4.
5.

Giet kokend water in een tas.
Of zet een tas koud water gedurende twee minuten in de microgolf.
Giet de inhoud van het zakje oplossoep in de tas.
Roer gedurende 17 seconden naar links.
Roer gedurende 17 seconden naar rechts.

Smakelijk.
;-)

Winterse soep met balletjes (van juf Lut)
Ingrediënten:
- enkele selder stengels
- 2 prei
- 3 wortels
- 1 rode paprika
- enkele bloemkoolroosjes
- 2 raapjes
- 1 ajuin
Bereiding:
1. Was en snijd alle groenten in stukjes.
2. Beetje boter in de kookpot en groenten eventjes aanstoven.
3. Water toevoegen zodat alle groenten onderstaan.
4. Enkele bouillonblokjes naar eigen smaak (groenten/kip).
5. 40 minuten laten koken en dan mixen.
6. Tenslotte de balletjes toevoegen en eventueel kruiden met peper, zout of
selderij zout.
Klaar! Smakelijk!

