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SOUPE AU PISTOU  
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 1 l bouillon 
 1 ui 
 1 takje rozemarijn 
 1 laurierblaadje 
 2 takjes tijm 
 ½ kleine wortel 
 ½  kleine pastinaak 
 ½ dunne prei 
 100 g champignons 
 ½ paprika 
 50 g pasta 
 1 blik (400 g) limabonen  
 1 el roomboter om in te 

bakken 
 
Voor de pistou 
 1 handvol basilicum of 

gemengde verse tuinkruiden 
 1 kopje geraspte 

Parmezaanse kaas of 
Peccorino 

 ½ teentje knoflook 
 ca. 50 ml goede olijfolie 
 peper en zout 
 drupje citroensap 

 

 

 

 

 

Bereidingstijd 
Voorbereiden: ca. 15 minuten 
Bereiden: ca. 20 minuten 

Smelt de boter in een ruime pan en smoor hierin de gesnipperde ui ca. 5 
minuten of tot hij zacht is. 

Snijd intussen de wortel, pastinaak en paprika in blokjes of kleine reepjes. 
Was het zand uit de prei en snijd in ringetjes. Voeg toe aan de ui en laat 
mee smoren. Voeg ook rozemarijn, tijm en laurierblad toe.  

Maak de champignons schoon, halveer en snijd in plakjes en voeg toe aan 
de groenten.  

Voeg nu de bouillon toe. Ik had nog een portie van ongeveer 250 ml 
porcinibouillon in de vriezer en dit heb ik aangevuld tot 1 liter. Je kunt 
eventueel ook bouillon van een blokje gebruiken.  
Voeg toe en breng de soep aan de kook. Voeg de pasta toe en draai het 
vuur wat lager, zodat het nog net kookt.  

Voeg na 5 minuten de afgespoelde en uitgelegte limabonen toe en laat 
langzaam warm worden.  

Maak in de tussentijd de pistou. Was en droog de tuinkruiden en hak deze 
fijn met de geraspte kaas, de geraspte knoflook en een eetlepel olijfolie. 
Gebruik eventueel een kleine blender of het messenbakje van de 
staafmixer. Voeg nu meer olie toe en meng allestot de pistou dik vloeibaar 
is. Proef op smaak en voeg een drupje citroensap toe en wat peper en 
zout als dat nodig is.  

Schep een eetlepel pistou in de soep, bewaar de rest om in het bord te 
scheppen.  

Serveer met vers brood. 

 

 


