
  

Geroosterde   paprika   soep     
Aantal   personen:   4     

  

Ingrediënten:   
4   rode   paprika's   
2   eetlepels   olijfolie   
1   sjalot   (gesnipperd)  
1   zoete   aardappel   (geschild,   in   blokjes)     
1   theelepel   gerookt   paprikapoeder   of   
1   theelepel   paprikapoeder   
1   mespunt   komijnpoeder   (djinten)   
1   liter   groentebouillon   of   
1   liter   kippenbouillon   

  
OPTIONEEL:   10   cm   Chorizo   uitgebakken   en   in   kleine   stukjes.     
Optioneel   omdat   het   qua   suiker   en   vetten   niet   past   bij   het   maken   van   wijze   keuzes.  
Gebruik   in   plaats   hiervan   een   extra   snufje   peper,   pittig   gekruide   stukjes   gebakken   
kipfilet   of   vegetarische   Chorizoworst.   

  
Verwarm   de   ovengrill   voor.   Snijd   de   paprika's   in   de   lengte   door   en   leg   ze   met   het   
snijvlak   op   een   bakplaat.     
Bestrijk   met   wat   olijfolie   en   rooster   ze   donkerbruin   onder   de   grill.   Neem   uit   de   oven   en  
wikkel   in   aluminiumfolie   en   laat   zo   minimaal   5   minuten   zitten.   Trek   daarna   het   donkere   
vel   los   en   snijd   het   vruchtvlees   fijn.   
Deze   stap   kan   ook   eventueel   op   een   gasfornuis:   zet   het   vuur   aan   en   rooster   de   paprika’s   aan   alle   
kanten   tot   ze   aan   alle   kanten   zwart   zijn,   wikkel   de   paprika’s   dan   in   aluminiumfolie,   laat   5   min   
rusten,   trek   het   donkere   vel   los   en   snij   het   vruchtvlees   dan   fijn.      

  
Verhit   de   rest   van   de   olie   en   fruit   de   sjalot   minimaal   4   minuten   op   een   lage   stand.   Voeg   
de   aardappel-,   paprikablokjes   en   specerijen   toe   en   roerbak   nog   enkele   minuten.   
Giet   de   bouillon   erbij   en   laat   circa   10   minuten   zachtjes   koken.   Pureer   de   soep   helemaal   
glad   en   breng   verder   op   smaak   met   zout   en   peper.   Bestrooi   eventueel   met   het   
chorizokruim   als   je   daarvoor   hebt   gekozen.     

  
  

Tip:   deze   soep   is   veganistisch   als   je   groentebouillon   gebruikt   en   de   chorizo   helemaal   
achterwege   laat.     
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