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Pompoensoep met prei
Ingrediënten voor 4 personen
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gram schoongemaakte pompoen, in blokjes
250 gram wortels in blokjes
250 gram prei, gesnipperd
2 eetlepels gehakte peterselie (of vers korianderblad)
1 eetlepel olijfolie
1 liter groentebouillon
1 eetlepel kerrie
1 theelepel zout

Zo maak je het

1. Verwarm een pan met een dikke bodem, voeg als de pan warm is de olijfolie toe en
smoor hierin de prei zacht.
2. Voeg dan de wortels en pompoenblokjes toe en laat deze nog even meesmoren.
3. Roer de kerriepoeder erdoorheen en laat die even meebakken.
4. De groentebouillon er bij doen en aan de kook brengen.
5. Gaarkoken tot de pompoen en wortel zacht zijn.
6. De soep pureren met een staafmixer en op smaak maken met de peterselie en het
zout.
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De Stichting Stadsonderneming Zutphen organiseert van 2-8 oktober de Week
van de Ontmoeting. In die week gaat het om ontmoetingen tussen inwoners
van Zutphen/Warnsveld. Eén van de activiteiten is Soep in de Buurt.

Doe mee!

Kook zaterdag 8 oktober thuis een
pan pompoensoep en nodig een
paar
buurtgenoten uit om te komen
eten. Pompoensoep is makkelijk
te maken en je
kunt er eindeloos op variëren. Zon
der rompslomp organiseer je thui
s een etentje
voor buurtgenoten!

Recepten en aanbiedingen

Om het je makkelijk te maken;
in deze folder staan een paar lekk
ere recepten
die je in een handomdraai maa
kt. En nog voordelig ook! Veel sup
ermarkten
en groentewinkels doen mee met
Soep in de Buurt; de pompoenen
zijn in de
aanbieding. Kijk op www.weekva
ndeontmoeting.nl voor de winkels
die meedoen.

Hoe was je etentje?

We zijn benieuwd! Mail naar info
@stadsondernemingzutphen.nl
een foto van je
etentje of plaats deze op onze face
bookpagina. Onder de inzendin
gen verloten we
4 prijzen van €25,-. Daar kun je
het volgende etentje van betalen!

Tip voor het schoonmaken

Pompoen heeft een harde schil
die je met een scherp mesje mak
kelijk verwijderd.
Snijd het bovenste en onderste
stukje van de pompoen af. De pom
poen blijft dan
stevig staan. Na het afschillen snij
d je de pompoen doormidden en
verwijder je de
pitten met een lepel. Vervolgens
de pompoen in blokjes snijden.
Andere activiteiten in de Week van
de Ontmoeting zijn
Flessenpost, Storytelling, Deelbon
, Zinnige Kost en Nationale Ouderen
dag.
Bekijk het volledige programma op
www.weekvandeontmoeting.nl of
ga
naar
Facebook: www.facebook.com/weekv
andeontmoeting.
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Snelle pompoensoep

Romige geroosterde pompoensoep

Ingrediënten voor 4 personen

Klaar in 40 minuten. Deze soep is ongelooﬂ ijk lekker. Het is een gepureerde soep,
gemaakt met geroosterde pompoen, wortelen, appel, salie en room. De geroosterde
pompoen brengt echt een prachtige smaak met zich mee. Deze soep is makkelijk in te
vriezen en kan ook worden gemaakt met butternut squash (muskaatpompoen).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ltr kippenbouillon
400 gr pompoen stukken
1 ui
2 tenen knoﬂ ook
1 stukje foelie
1 blaadje laurier
peper en Zout
olijfolie
4 el Griekse yoghurt

Zo maak je het

1. Pel en snipper de ui en hak de knoﬂ ook ﬁ jn.
2. Fruit de ui en de knoﬂ ook aan in wat olijfolie.
3. Voeg de pompoenstukken toe en een liter bouillon.
4. Voeg de laurier en de foelie toe en breng de soep aan de kook. Laat het ongeveer
20 minuten koken.
5. Verwijder de laurier en de foelie en pureer de soep glad met een staafmixer.
6. Breng de soep op smaak met peper en zout.
7. Schenk de pompoensoep in een kom en garneer het met een ﬂ inke lepel Griekse
yoghurt.

Ingrediënten voor 4 personen
•
•
•
•
•
•
•
•

30 gr boter
1 ui, ﬁ jngesneden
2 wortels, ﬁ jn gesneden
1 appel, geschild en in blokjes gesneden
400 gr pompoen vlees, geroosterd & in blokjes
1 eetlepel salie bladeren
700 ml kippenbouillon
200 ml room (met een zo hoog mogelijk vetgehalte,
minimaal 40%)
• zout en versgemalen zwarte peper

Zo maak je het

1. Verwarm de boter in een grote pan en bak de ui totdat deze zacht en
doorschijnend is. Voeg de wortelen,appel, geroosterde pompoen en salie toe en bak
8-10 minuten totdat alles totdat alles zacht is.
2. Haal van het vuur en pureer met een staafmixer of in een keukenmachine.
3. Voeg de kippenbouillon toe en laat ongeveer 15 minuten sudderen.
Voeg de room toe en laat nog eens 5 laat nog eens 5 minuten sudderen, maar laat
niet koken. Kruid met zout en peper naar smaak.

