
Koningssoep 
met een koninklijk broodje

INGrEDIËNTEN BOX 1p    2p    3p    4p

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook water en bereid 
de bouillon door het benodigde aantal bouillonblokjes op te 
lossen in kokend water. Pel de ui en snijd fijn. Verwijder de 
onderste en bovenste cm van de prei, snijd in fijne ringen en 
was in een vergiet. Verwijder het groen van de bospeen, was 
de bospeen grondig of schil met een dunschiller en snijd in 
plakken. Was de aardappelen (eigenheimer) grondig of schil 
deze en snijd in blokjes.

2. Verhit de olijfolie in een soeppan met deksel en fruit de ui 
3 minuten op middellaag vuur. Voeg de prei, bospeen en 
aardappel toe en bak 2 minuten mee. Schenk de bouillon bij de 
groenten en breng op smaak met peper en zout. Dek de pan af 
en laat 15 minuten zachtjes koken.

3. Snijd ondertussen het koningsbrood in plakken. Leg 
het brood op een ovenrooster met bakpapier en strooi de 
oude kaas erover. Bak het koningsbrood 6 - 8 minuten in de 
voorverwarmde oven.

4. Spoel de dille af en hak fijn. Haal de soep van het vuur, voeg 
de room toe en pureer in een blender of met een staafmixer. 
Voeg indien nodig extra kokend water toe om de soep naar 
wens vloeibaarder te maken. Roer ⅔ deel van de dille door de 
soep.

5. Verdeel de soep over soepkommen. Leg een snee 
koningsbrood in het midden van de kom en garneer met de 
achtergehouden dille. Serveer met het overige koningsbrood.

Per portie circa: 659 kcal • 21 g eiwit • 71 g koolhydraten •  
30 g vet (13 g verzadigd, 17 g onverzadigd) • 13 g vezels

vOEDINGSWAArDEN

BErEIDINGSWIJZE

30 - 35 minuten

Vergiet • soeppan • ovenrooster met bakpapier • blender 
of staafmixer

BENODIGDHEDEN

Het groene gedeelte van de prei bevat de meeste vitamines en mineralen van de hele prei. 

Wist je dat prei tot de leliefamilie behoort? Net zoals knoflook. De leliefamilie telt maar liefst 600 verschillende soorten.

Ui ½ 1 2 2

Prei ½ 1 1½ 2

Bospeen 2 4 6 8

Eigenheimer aardappelen (g) 100 200 300 400

Koningsbrood 1 2 3 4

Geraspte oude kaas (g) 25 50 75 100

Dille (takjes) 2 4 6 8

Room (ml) 40 80 100 120

ZELF TOEvOEGEN 1p    2p    3p    4p
Olijfolie (el) 1 1 2 2

Groentebouillon (ml) 400 800 1200 1600

Peper & zout Naar smaak
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