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POMPOENSOEP MET GELE CURRY  

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR CA. 2 LITER SOEP 

 ca. 875 g flespompoen 
(schoongemaakt) 

 1 grote rode paprika 
 1 ui 
 1 teen knoflook 
 ½-1 el gele currypasta 
 1 blik tomaten 
 1 kopje rode linzencouscous 

(of rode linzen) 
 1 liter groentebouillon (evt. 

van blok) 
 ca. 150 ml kokosmelk 
 neutrale olie om in te 

bakken 

VOOR DE GARNERING 

 geroosterde pompoenchips 
 nigellazaadjes 
 groene pesto 
 kokosmelk 

OOK NODIG 

 Bakplaat of airfryer 
 (kaas) schaaf 
 Blender 

 

 

 
BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 30-40 minuten 

 

Halveer de pompoen en snijd met een (kaas)schaaf er enkele linten af om 
straks de chips van te maken. Snijd de rest in blokken. Doe in een kom en 
meng met ca. 1 el neutrale olie. 
Verwarm de oven voor op 200oC (180oC hetelucht). Verdeel de pompoen 
over het bakblik en zet in de oven.  
Voor de airfryer: doe de pompoen in het mandje, stel de temperatuur in 
op 180 oC en 10 minuten.  

Snijd de paprika in stukken en doe deze in de kom waar de pompoen in 
zat en hussel met het restje olie. Na 10 minuten kan de paprika bij de 
pompoen in de oven (airfryer). 

Snipper de ui en de knoflook. 

Verhit intussen in een soeppan een scheutje olie en fruit hierin zachtjes de 
ui en de knoflook. Als de ui zacht begint te worden voeg je de currypasta 
toe. Begin met 1 theelepel of halve eetlepel, je kunt later altijd nog wat 
meer toevoegen als het je niet pittig genoeg is. Laat even meebakken en 
voeg dan de tomaten, de couscous en de groentebouillon toe.  

Breng langzaam aan de kook. Controleer of pompoen en paprika gaar zijn. 
Voeg deze dan toe aan de soep. Laat de soep ca. 5 minuten zachtjes koken 
tot de couscous helemaal zacht is. Gebruik je rode linzen dan duurt dit 
nog wel een minuutje of 10 langer.  
Voeg als dat nodig is nog wat extra water toe.  

Is alles gaar, pureer de soep dan in porties in de blender of in de pan met 
de staafmixer. In de blender wordt de soep “zijdezacht” met de staafmixer 
blijft de structuur iets grover. Net wat je lekker vindt.  

Maak in de tussentijd de chips: kwast de geschaafde pompoen in met wat 
olie en bak in airfryer of oven tot deze knapperig wordt. Let op 
verbranden! 

Klop eventueel de kokosmelk schuimig met een kleine garde. 

Schep de soep in kommen en garneer met de kokosmelk, nigellazaad, 
groene pesto en de kokosmelk. 

 


