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POMPOENSOEP MET RODE LINZEN 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2-4 PERSONEN 

 ½ flespompoen 
 1 winterwortel 
 2 cm gember 
 1 kopje (van 250 ml) 

rode linzen 
 1 bouillonblok 
 ½ l water (+ extra) 
 snuf chilivlokken 
 stukje in zout ingelegde 

citroenschil 
 neutrale olie 

 

OOK NODIG 

 bakplaat/bakpapier 
 blender of staafmixer 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 20-30 minuten 

 

Verwarm de oven voor op 200o C (180o hetelucht).  

De pompoen kun je eventueel schillen, maar dat hoeft niet perse. 
Was hem dan wel goed. Verwijder de pitten en snijd in niet te 
kleine blokjes. Schil de winterwortel en snijd in kleinere blokjes dan 
de pompoen. De wortel heeft een langere gaartijd en je wilt 
natuurlijk dat beide groenten gaar zijn.  

Schil de gember, dat gaat het makkelijkst met de zijkand van een 
lepel. Snijd in plakjes. Spoel de ingelegde citroen af en verwijder het 
vruchtvlees. 

Leg een vel bakpapier op de bakplaat en verdeel de groenten, 
gember en citroenschil erover. Giet er een lepel olie over en schep 
even om. Schuif de bakplaat in het midden van de oven en bak 
gedurende ca. 15 minuten of tot de groenten gaar zijn.  

Zet in de tussentijd ½ liter water op met het bouillonblok. Spoel de 
rode linzen onder de koude kraan tot het water helder blijft. Voeg 
toe aan het water en kook de linzen zachtjes gaar (ca. 15 minuten).  

Pureer je de soep met de staafmixer, voeg dan de groenten toe aan 
de linzen, samen met ¼ liter water. Is de soep te dik voeg dan na 
het pureren nog extra water toe.  

Pureer je de soep met de blender, laat dan de groenten als deze 
gaar zijn even afkoelen. Pureer de soep in delen. Denk eraan dat je 
de blender niet te veel vult en dek goed af met het deksel en een 
opgevouwen handdoek. Giet een kopje koud water in de blender 
als de groentepuree te dik wordt. Pureer ook de linzen. Gember en 
citroenschil heb ik ook mee gepureerd, dit geeft de soep een beetje 
pit.  

Als alles gepureerd is wil je de soep weer even verwarmen. Tot hier 
kun je de soep ook prima voorbereiden voor de volgende dag of om 
in te vriezen.  

Proef als de soep warm is of er nog wat zout en eventueel een snuf 
chilivlokken nodig is.  

Serveer als maaltijdsoep met stevig brood of als voorgerecht.  
Garneer met nigellazaad, sumac of verse kruiden.  

 
 


