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ROMIGE VEGAN COURGETTESOEP  
MET CURRY 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2-3 PERSONEN 

 2 kleine sjalotjes of 1 
grote 

 2 courgettes (ca. 600 g) 
 1 tl gele Thaise 

currypasta (of meer naar 
smaak) 

 ½ tl kurkuma 
 0,5 l water 
 1 (groente)bouillonblok 
 200 ml kokosmelk  
 1 limoen 
 (rijst)olie om in te bakken 

 
Voor de garnering 
 Groene olijfolie (of olie 

van basilicum, 
wortelloof) 

 Verse kruiden, denk aan 
koriander, peterselie of 
basilicum 

 Scheutje kokosroom 
 Geroosterd 

kokosschaafsel 
 Nigellazaadjes of zwart 

sesamzaad 
 

En verder 
staafmixer of blender 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 5 minuten 
Bereiden: 35 minuten 

 

Voorbereiding 

Snipper de sjalotjes. Halveer de courgettes en snijd in dunne 
plakken of blokjes (komt niet zo nauw want de soep wordt toch 
gepureerd). 

Bereiding 

Giet een scheutje rijstolie of andere neutrale olie in een pan met 
dikke bodem of in een koekenpan. Voeg de sjalotten toe en smoor 
op een laag vuur tot ze zacht zijn.  

Voeg de currypasta, de kurkuma en de courgettes toe en laat alles 
op middelhoog vuur bakken tot de curry begint te geuren.  

Doe alles over in een ruime pan. Voeg het water en de bouillonblok 
toe en breng de soep aan de kook. Laat dan op een laag pitje in ca. 
15 minuten zachtjes gaar pruttelen. Proef na een minuutje of 10 of 
de soep naar je smaak is. Voeg eventueel nog wat currypasta of 
zout toe.  

Voeg de kokosmelk toe, roer goed om en sluit de pan weer met het 
deksel. Draai het vuur uit en laat de soep een kwartiertje staan. Dan 
is hij niet meer zo heet en kun je hem makkelijker pureren.  

Rooster het kokosschaafsel in een droge koekenpan.  

Pureer de soep met de staafmixer of in de blender tot de textuur 
naar je smaak is. 

Verwarm de soep weer en voeg een scheut limoensap toe. Proef op 
smaak en voeg eventueel nog wat extra toe.  

Schep de soep in borden of kommen. Garneer met de kokos, 
knapperige stukjes, een sliertje groene olie, kokosroom. 

 

 


