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RODE LINZENSOEP 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 30 ml of 2 el olijfolie 
 1 dikke ui 
 2 wortels (of 1 niet te dikke 

winterpeen) 
 2 stengels bleekselderij 
 1 teentje knoflook 
 2 tl (hot) curry poeder * 
 1/4 tl komijnpoeder 
 1/4 tl korianderpoeder 
 30 ml of 2 el tomatenpuree 
 1 liter groentebouillon (mag van een 

blokje) 
 150 gr rode linzen 
 3 (niet al te grote) aardappelen 
 snuf chilivlokken of chilipoeder naar 

smaak 
 zout en peper 
 evt. verse koriander of peterselie ter 

garnering 

Benodigdheden:  

 Soeppan met dikke bodem 
 Keukenmachine of messenbakje van 

de staafmixer (evt.) 

 

 

 
 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden:  15-30 minuten 
Bereiden: 40 minuten 
 

Hak de ui, wortels en bleekselderij in kleine blokjes. Je kunt 
hiervoor de keukenmachine gebruiken, of het messenbakje van 
je staafmixer. Heb je beide niet, snijd wortel en bleekselderij in 
lange plakken, die weer in reepjes en die in blokjes. Het hoeft 
niet zo netjes (dat doet je keukenmachine ook niet), maar mag 
natuurlijk wel. Als de groente grof gesneden is, ben je sneller 
klaar maar heb je een langere kooktijd nodig. 
Plet het teentje knoflook op de plank met het lemmet van je 
mes en haal de schil er af. 
Schil de aardappel en snijd in blokjes. Zet apart. 
Spoel de linzen in een zeef (neem geen vergiet, dan spoel je de 
linzen weg) onder stromend koud water tot het water helder 
blijft. Zet apart. 

Verhit de olijfolie in de pan. Voeg de kleingesneden ui, wortel, 
bleekselderij en knoflook toe. Laat, onder regelmatig roeren, 5 
minuten zachtjes smoren. Voeg dan de tomatenpuree, curry, 
komijnpoeder en korianderpoeder toe. Laat, onder voortdurend 
roeren, 2-4 minuten zachtjes smoren of tot de geuren van de 
specerijen vrijkomen. Let op dat het niet aanbrandt! 

Voeg nu de bouillon, de linzen en de aardappelen toe en breng 
de soep aan de kook. Voeg naar smaak peper of chilipoeder toe. 
Laat 30-40 minuten zachtjes koken, of zolang tot de groenten 
gaar zijn. De groenten koken niet helemaal stuk. Houd je meer 
van een gladde soep, zet er dan even de staafmixer in. Voor een 
romige soep pureer je de soep in een blender.  
 
Garneer de borden met wat je lekker vindt: bijvoorbeeld 
nigellazaad, peterselie of korianderblaadjes, wat yoghurt of 
kokosroom. Een deel van de yoghurt heb ik op smaak gebracht 
met een beetje groene olie van peterselieblad.  

Serveer met vers afgebakken Turks brood of ander Aziatisch 
brood. 

* Voor de smaak van de soep zijn de genoemde specerijen 
belangrijk. Heb je geen hot curry in huis, dan kun je ook gewone 
curry gebruiken.  

 
 


