
LEVEN
weekend 9 en 10  maart 2013

go
ed

le
ve
n@

hl
n.
b
e

SUSHI 
uit een doosje 

64LEES

Gespot op het 
autosalon van Genève
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Een kop zelfgemaakte groentensoep smaakt altijd. 
Van die frisse kleurtjes alleen word je al vrolijk! 
Soep is in een wip klaar; een verse bouillon als basis is een must.

Wat een
soep

Soep is zoveel lekkerder als je ze met zelfgetrokken bouillon maakt. Kippenbouillon is een excellente basis, maar je kan net zo goed bouillon 
zonder vlees maken. Doe er dan wat meer groenten in en laat minder lang trekken: een groentebouillon is al in drie kwartier klaar.

De basis   BOUILLON

� 3 liter water
� een kip, liefst een scharrel- of biokip
� 3 wortelen
� 3 preien (wit en groen)
� een tak selder (wit of groen)
� een ui
� een knolvenkel (met het groen) 
� een teentje look
� een laurierblad
� twee takjes tijm
� een bosje peterselie (of ander groen dat nog in je koelkast ligt)
� een eetlepel peperbollen 
� 1 à 2 kruidnagels

Was en schil de groenten en snij ze in
grote stukken. Prik de kruidnagels in de
ui. Vul een pot (of snelkookpan) met 3
liter water en doe er alle groenten en
kruiden in. Leg er de kip bovenop, steek
het vuur aan en laat sudderen. Je hoeft
geen zout in je bouillon te doen: dat kan
perfect achteraf. 
Haal er na anderhalf uur de kip uit, giet
de soep door een zeef, laat afkoelen en
zet in de koelkast. 
Schep er ‘s anderendaags het vet af. Als
je je soep meteen wil gebruiken, kan je
het vet weghalen met een vel keuken-
papier. Leg het vel eventjes boven op je
soep en neem het er voorzichtig weer
af: het papier absorbeert het vet. Her-
haal een paar keer met een vers vel. 
Kippenbouillon vraagt niet veel werk:

je moet gewoon zorgen dat je de ingre-
diënten in huis hebt. De groenten moet
je zeker niet fijn snijden: gewoon in gro-
ve stukken hakken, is prima. 
Maak meteen een grote pot en vries
een deel in, zo heb je altijd een voorraad
achter de hand. Van de kip maak je vol-
au-vent of een lekkere kippensalade
voor op de boterham. 
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TIP
Bouillon is een ideale vuilnisbak voor verlepte groen-
ten. Als je op het einde van de week nog wat slappe wor-
tels, peterseliestengels of een restje venkel liggen hebt,
is het het moment om een bouillon te trekken.



Spoel de sojascheuten en laat ze uitlekken. Rooster
de amandelen in een pan zonder vetstof. Snij een
hoedje van de granaatappel en breek hem met je
handen in een vijftal stukken. Duw die open boven
een kom water en laat er de pitten en velletjes in val-
len: de pitten zinken naar de bodem en de velletjes
blijven bovendrijven. Giet die af en laat de pitten
apart uitdruppen. Snij de wortel met een dunschiller
in flinterdunne plakjes. Serveer de soep heet, in een
kom, en versier met een eetlepel wortelschijfjes en
een halve eetlepel granaatappelpitten. Geef er de
sojascheuten apart bij, met een halve eetlepel
geroosterde amandelen.

SOFIE kooktSofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.

Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor

die u zo kan klaarmaken bij u thuis.
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Garnituur (4 porties)
� 250 gram sojascheuten
� 100 gram gepelde amandelen 

(of amandelschilfers)
� een granaatappel 
� een wortel

WORTELSOEP

ERWTENSOEP
Erwtensoep maak 
je zo dik of zo dun 
als je wil, maar ik hou
van een stevige
 versie: da’s eten 
en drinken tegelijk

HET GEHEIM VAN SMAKELIJKE SOEP

Koop liever
een bussel 
vers geoogste,
jonge wortels
waar het groen 
nog aanhangt,
dan een zak
dikke wortels
zonder loof
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� 1 grote ui
� 400 gram diepvrieserwten, 

liefst bio
� 1 liter bouillon
� een teentje look
� een laurierblaadje
� een takje tijm

Snipper de ui en de look fijn en stoof samen met de
tijm en de laurier een vijftal minuten op een zacht
vuur, in een klontje boter. Doe er de erwten bij - ze
mogen rechtstreeks uit de diepvries komen - en
laat nog tien minuten meestoven. Giet er de bouil-
lon over, breng aan de kook, zet het vuur zachter en
laat nog een kwartier tot 20 minuten zacht door-
koken. Vis er de tijm en de laurier uit, mix en kruid
met peper en zout. 

Garnituur 
(per persoon)
� een halve rijpe avocado
� een eetlepel zure room 
� een takje platte peterselie
� een eetlepel croutons

Schil de avocado en snij in blokjes. Snij de peterse-
lieblaadjes in fijne reepjes en bak de croutons. Schik
alles in een kommetje en doe er een eetlepel zure
room bij. Serveer apart, bij de hete soep: iedereen
kan de garnituur erdoor mengen zoals hij wil.

Croutons
Van een stokbrood (of stuk brood) van een paar da-
gen oud kan je perfect croutons bakken. Snij het
brood in dikke plakken en dan in balkjes en bak ze
een tweetal minuten in een pan met 1 cm olijfolie.
Roer goed om zodat de olie mooi verspreid is over
de croutons en maal er peper over. Serveer meteen:
warm zijn ze het lekkerst.

Met een wortelsoep kan je nooit fout doen: iedereen lust deze vrolijke oranje,
zoete soep. Je kan ze heel basic houden of experimenteren met verrassende
kruiden zoals kerrie, kurkuma, kaneel, gember, venkelzaad, speculaaskruiden
tot zelfs een snuifje kaneel! Met deze versie met appelsien scoor je bij iedereen. 

� een ui
� een achttal niet te dikke wortels 
� een liter bouillon
� de zeste van 2 bio-appelsienen

Schil de ui en de wortels. Snij ze fijn en bak ze zeker
tien minuten zachtjes in een klontje boter. Doe er
de appelsienzeste bij, giet er de bouillon over en
laat ruim twintig minuten zachtjes verder koken.
Mix heel fijn. 

gewoon soepje er telkens anders uit. 

•Geef je soep een upgrade met verse
kruiden: peterselie, kervel, bieslook of
dille zorgen alvast voor een lentetoets. 

• Heb je wat meer tijd, snij dan je
groenten extra fijn en mix je soep eens
niet: het oogt feestelijker en smaakt
ook helemaal anders.

•Hou je bij één hoofdgroente: als je te
veel groenten bij elkaar gooit, krijg je
een ongedefinieerde mix die meestal
tegenvalt.

•Pimp je soep met extraatjes: wat ver-
se croutons, geraspte kaas, een lepel
zure room, een scheutje lekkere olijf-
olie, wat geschaafde nootjes... Of doe
er balletjes in, of vermicelli - zo ziet een

• Stoof je groenten altijd eerst aan in
een klontje boter (of een eetlepel olijf-
olie), te beginnen met de ui, en laat ze
mooi glazig kleuren. Doe er pas na 5 à
10 minuten de bouillon bij. 

• Gebruik échte bouillon als basis,
geen blokjes. Zorg altijd voor een
voorraad (kippen)bouillon in de diep-
vries. 



Snij de uien in flinterdunne plakken, doe een klont-
je boter in de pan en laat ze rustig karameliseren
tot ze gaar zijn en goudbruin kleuren. Doe er spek-
jes bij, overgiet met de bouillon en laat alles nog
een tiental minuten verder sudderen. Kruid met pe-
per en eventueel met zout, als de spekjes niet zout
genoeg doorsmaken. Pluk ondertussen het hart
van de witte selder open, snij eventueel in wat klei-
nere stukken en strooi net voor het opdienen bo-
venop de soep.

� 4 grote zoete uien
� 1 liter bouillon
� 100 gram spekreepjes
� het hart van een witte selder

Uiensoep is mijn favoriete ‘after party’-soep: met één bord ben je meteen
weer helemaal opgepept. Al moet ik na zo’n heavy stuff van een kaastoast
erbij soms wel weer meteen gaan liggen om uit te puffen.

Ontvet de bouillon en breng opnieuw
aan de kook. Meng het vlees, het eiwit, de
tomatenpuree en de groentjes door el-
kaar en giet ze in één keer in de kokende
bouillon, terwijl je erin roert. Vanaf nu
mag de bouillon niet meer koken - alleen
heel lichtjes borrelen. Laat een kwartier-
tje onaangeroerd staan: bovenop de
bouillon vormt zich een korst of koek
waarin alle restjes uit de bouillon samen-
klitten. Maak er met een soeplepel voor-
zichtig een gat in en schep wat van de
bouillon over de korst. Herhaal dit elke
5 minuten en dat minstens 20 minuten
lang: stilaan wordt je soep glashelder.
Haal van het vuur, schep er de korst
voorzichtig af en giet de consommé
door een puntzeef (of ‘chinois’) met een
neteldoek in: wat overblijft, is een super-
heldere soep. Schep de korst ook in de
neteldoek, nadat de soep is uitgelekt.
Duw er niet op en roer er niet in, maar

laat rustig uitdruppen: er zit nog een pak
smakelijke bouillon in.
Consommé serveer ik het liefst puur, zon-
der wat erbij, heel heet. In de meer knap-
perige versie serveer je er heel fijne rauwe
groentjes bij. Schik je borden met zorg:
een paar plakjes champignon, wat reepjes
wortel, prei of witloof en een paar toefjes
krulpeterselie. Giet er de hete consommé
over en dien meteen op.

Consommé is gewoon de queen van de soepen. Er kruipt
best wat tijd en energie in, maar het resultaat kan je met
geen enkele andere soep vergelijken. Een consommé
is  vederlicht en toch een gigantische smaakbom: 
echt iets voor een chic keukenmoment. 

Dag 1: Maak een bouillon
Maak een klassieke bouillon. Neem het basisrecept van de kippenbouillon
maar probeer meteen een pot van 5 liter te maken. Verdubbel in dat geval
de hoeveelheden groenten en kruiden. 
Maak meteen een grote hoeveelheid en vries in wat je over hebt: da’s al-
tijd nuttig als je in tijdnood een feestmaal moet tevoorschijn toveren. Je
kan de kip ook vervangen door visgraten, een rundsschenkel, karkassen
van duif of wild... Naargelang het genre consommé dat je wil maken. 

CONSOMMÉ
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UIENSOEP

Groente van de maand
Februari en maart zijn de maanden met de minste ‘nieuwe’
groenten. De voorraad herfst- en wintergroenten slinkt en voor
vers groen is het nog te vroeg. Pastinaak, pompoen, prei, uien,
witloof en wortelen zijn er wel nog, en daar kan je gelukkig heer-
lijke soep mee maken! Op www.groentekalender.be vind je
maand per maand welke seizoensgroenten en fruitsoorten er
op dat moment allemaal zijn. 

Haar: Kwa’Fuur, Halle 
Kledij: Bella Belli,
www.bellabelli.be en
New Look
Juwelen: Anne Zellien,
www.annezellien.be
Make-up: Nanou Dirix 
Styling: 
Debby De Mangelaere 
en Suzan Teirlinck, 
www.lesfillesrouges.be
Foto: Sigfrid Eggers,
www.studio66.be
Redactie: 
Laurence Machiels

Dag 2: Bouillon klaren
�1 kilo gemalen rundsschenkel 

(vraag aan je slager om het vlees voor jou te malen)
�400 ml eiwit (dat is ongeveer van 10 eieren)
�250 ml geconcentreerde tomatenpuree
�100 gram heel fijn gesneden wortel (of venkel)

In heel chique restaurants 
wordt consommé zelfs 
met bladgoud geserveerd

Toast met kaas
(per persoon)
�een halve snede oud brood
�30 gram gemalen gruyère 

of emmental

Snij het brood in dikke repen of ‘soldaatjes’ en schik
ze in een vuurvaste schotel. Strooi er een flinke laag
gemalen kaas over - gruyère of emmental zijn het
lekkerst -, maal er wat peper overheen en schuif on-
der de grill, tot de kaas gesmolten is. Serveer de
toast apart. 

TIP
«Voor uiensoep gebruik ik het liefst zoete uien: die zijn net dat tikje zachter van smaak. Laat
je uien lang genoeg karameliseren: ze moeten echt al helemaal zacht zijn, voor je er de bouil-
lon bij giet.»

•Maak niet altijd dezelfde versie; durf
creatief te zijn. Doe eens verse munt in
je erwtensoep, kerrie in de pompoen-
soep of sinaasappel in de wortelsoep.

• Maak soep met groenten van dat
moment: tomatensoep in de zomer,
en uiensoep, rode-bietensoep of
pompoensoep in de winter.

•Meng er af en toe eens balletjes of
blokjes hesp doorheen, voor de kinde-
ren (en volwassenen!).

•Snak je toch naar wat anders dan wat
je op dat moment in de groenterek-
ken vindt, gebruik dan diepvries-
groenten als basis. Erwtjes lenen zich
daar uitstekend voor. 

•Doe pas op het einde peper en zout
in de soep en proef eerst: misschien
heeft je soep niet zoveel extra nodig.
Zet altijd de pepermolen op tafel.

•Zorg dat de borden of kommen heet
zijn, voor je er je soep in serveert. Zo
blijft ze lekker lang warm. 

Die
 knapperige
puntjes witte
selder geven

een heel frisse
toets aan deze
tot wel hevige,

zoete soep


