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MET 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 150 g venkel, pastinaak 
of bospeen 

 1 kleine flespompoen 
 150 g rode bieten 

(gekookt of gepoft) 
 1 dikke rode ui 
 1 bol knoflook 
 1/2 el kruiden za'atar 

(verse kruiden kan 
natuurlijk ook) 

 olijfolie 
 zout en peper 

VOOR ERBIJ 

 1 schaaltje vegetarische 
stukjes (bijv. van Quorn) 

 neutrale olie om in te 
bakken 

 200 g couscous 
 1/2 (groente) 

bouillonblok 
 evt. voor erbij 

geroosterde paprikadip 
of een tomatensaus 

 

VOOR DE POMPOENSOEP 

 de overgebleven 
groenten, bewaar in 
ieder geval de helft van 
de pompoen 

 1 (groente) bouillonblok 
 kruiden voor het 

garneren van de soep  
 olijfolie 
 

 

 

DAG 1 

Maak de groenten schoon. Halveer de venkel of de pastinaak in de 
lengte en snijd in vieren. Schil de pompoen eventueel met een 
dunschiller (je mag de schil ook laten zitten als je dat makkelijk 
vindt) en snijd in de lengte in vingerdikke plakken. Snijd de bieten in 
kwarten en leg apart.  
Verwijder de schil van de ui maar laat de wortelaanzet. Halveer de 
ui en snijd elke helft in 6 tot 8 partjes. Halveer de bol knoflook 
waarbij je dwars door de teentjes snijd.  

Leg een vel bakpapier op een diepe bakplaat en verdeel er alle 
groenten behalve de bieten erover. Strooi de kruiden over de 
groenten en druppel er 1 of 2 eetlepels olijfolie over en hussel alles 
goed door elkaar. 

Schuif de bakplaat in de nog koude oven, stel de temperatuur in op 
200OC (180OC hetelucht) en bak de groenten in ongeveer 30 
minuten gaar. Leg na 15 minuten de in kwarten gesneden bieten 
erbij. Schep dan meteen ook alles om. 
Controleer of de groenten gaar zijn, verleng eventueel de baktijd.  

De vegetarische stukjes hebben ongeveer 5-10 minuten (volg de 
aanwijzingen op de verpakking) nodig om te bakken. Begin hiermee 
aan het einde van de baktijd van de groenten. Je kunt de 
vegetarische stukjes ook op smaak brengen met wat kruiden die je 
mengt met olie. Denk bijvoorbeeld aan baharat (licht pittig): meng 
1/2-1 theelepel met 1/2 el neutrale olie en schep hierin de stukjes 
om. Laat een minuutje of 10 marineren.  
Giet een scheut olie in een koekenpan en bak hierin de stukjes 
regelmatig omscheppend goudbruin en gaar. Volg de aanwijzingen 
op de verpakking.  

Gebruik een vuurvaste schaal voor de couscous. Verkruimel de 
halve bouillonblok erboven en giet het kokende water erbij tot 1 cm 
boven de couscous. Roer even om en dek af met een deksel. Laat 4 
minuten staan.  

Haal de bakplaat met de groenten uit de oven. Leg de helft van de 
pompoen weg voor de soep. Schuif de groenten een beetje bij 
elkaar en verdeel de vegetarische stukjes erover. Schep de 
couscous er bij en zet de saus in een kommetje op de bakplaat. 
Serveer meteen.  
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DAG 2 

Breng 1 liter water aan de kook en los hierin de bouillonblok op. 
Hak de overgebleven groenten in stukken. Voeg ook 1 of 2 teentjes 
van de knoflook toe. Warm de soep op. Pureer met een staafmixer 
of in de blender tot een gladde soep. Is de soep te dik naar je zin? 
Voeg dan nog wat heet water toe. Heb je tomatensaus of 
paprikadip over? De tomatensaus is misschien wel lekker in de 
soep, de paprikadip is heerlijk bij het brood.  

Garneer de soep met wat verse kruiden of za'atar en een sliertje 
olijfolie.  

Serveer met vers gebakken stevig brood.  

 

TIP: geen zin in soep de volgende dag? Dan kun je ervoor kiezen de 
soep alvast te maken en in te vriezen. Of vries alleen de groenten 
de groenten in (na afkoelen) en maak er op een ander moment 
soep van.  

VARIATIETIP:  

 vervang vegetarische stukjes door een stukje kip of vlees  
 geen zin in couscous? Bak dan partjes aardappel mee met 

de groenten, ook dat is heel lekker.  

 
 


