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ZELF GROENTEBOUILLON MAKEN  

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR CA. 1 LITER 

 Zoveel mogelijk snij-afval 
van groenten 

 1 flinke wortel (of kleine 
winterwortel) 

 ½ ui 
 1 teentje knoflook 
 1 zakje gedroogde porcini 

(15 g) 
 peterseliesteeltjes 
 1 laurierblaadje 
 1 st. kardamom 
 3 jeneverbessen 
 4 bolletjes roze peper 
 2 takjes tijm 
 1 takje rozemarijn 
 (grof) zeezout 

VOOR DE GARNERING 

 Een handje champignons 
 Lente-ui 
 peterselieblaadjes 

 

OOK NODIG 

 Fijn zeef met kaasdoek 
 Een (metalen) koffiefilter 

 

 

 
BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 2 uur en 30 minuten 

 

Spaar voor deze bouillon restjes rauwe groenten op. Denk hierbij aan 
(stronken van) bloemkool of broccoli. Het donkergroen van prei. Schil van 
selderij, koolrabi, stukje kool. Denk ook aan het groen van bospeen, de 
steeltjes van een bosje peterselie, wat overgebleven lente-ui.  
Eigenlijk kun je alle schillen en stukken gebruiken. Zorg alleen dat alles 
gewassen is en vrij van zand.  

Spoel de porcini even onder de kraan in een zeef. Week dan een half 
uurtje in warm water. Je zou de porcini ook zo in het kookwater kunnen 
gooien, maar er zit zeker zand aan (ik vond een lange zwarte haar 😉) en 
dat wil je niet in je bouillon.  

Verwarm ongeveer anderhalve liter water. Snij de groenten grof zodat ze 
in de pan passen. Ze hoeven niet in kleine stukjes, dat is alleen maar lastig 
en nergens voor nodig. Voeg ook de ui en knoflook toe, evenals de 
kruiden.  

Giet de porcini af door een zeef maar vang het weekvocht op, dit geeft 
ook weer extra smaak aan de bouillon. Voeg de porcini toe aan de pan. 
Giet het weekvocht door een koffiefilter of een fijn zeef met een kaasdoek 
(een nat gemaakte schone theedoek kan ook) erin. Herhaal dit eventueel 
nog een keer, zodat het meeste zand er uit gefilterd wordt.  
Giet het vocht bij de bouillon.  

Breng het water aan de kook, verlaag de temperatuur en laat een uurtje 
of 2 heel zachtjes trekken. Op die manier geven de groenten hun smaak af 
aan het water zonder dat ze tot pulp koken.  

Haal de pan van het vuur en vis de grootste stukken groente uit de soep. 
Giet de soep door het zeef. Zet de pan weer op het vuur, breng weer aan 
de kook en laat de soep zachtjes inkoken tot ongeveer een liter. Voeg er 
zout aan toe om hem op smaak te brengen.  

De meest stevige stukjes porcini heb ik uit de rest van de groenten gevist 
en de volgende dag in de een risotto verwerkt. Dat was erg lekker, het 
recept volgt uiteraard.  

Je kunt de bouillon ook als voorgerecht eten met wat fijngesneden lente-
ui, verse peterselie en in plakjes gesneden champignons of andere 
groenten die snel gaar zijn.  

 
 


