
BEREIDING EEN DAG VAN TEVOREN
Was de pompoen en dep droog. Halveer de 
pompoen en haal de zaden eruit. Bewaar de 
zaden om op de dag zelf te roosteren. Snijd de 
pompoen in grove stukken van ongeveer 10 cm. 
Laat de schil eraan. Pel de ui en snipper, maak de 
knoflook schoon en hak fijn. 

Leg de pompoen in een ovenschaal en besprenkel 
met een beetje koolzaadolie, breng op smaak met 
zout. Gaar in een voorverwarmde oven van 180 °C 
voor ongeveer een half uur. Controleer met een 
mesje of de pompoen goed gaar is. 

Verwarm een scheut olie in een soeppan en bak 
de knoflook en ui op middelhoog vuur totdat het 
lichtbruin is. Voeg de gare pompoen en het 
laurierblad toe en roer alles om. Blus af met de 
witte wijn en reduceer tot de helft. Voeg de 
bouillon toe en breng het geheel aan de kook. 
Gaar voor 15 minuten. Pureer de soep met een 
staafmixer of in een blender. Voeg de zure room 
toe en controleer op smaak. Laat afkoelen en zet 
weg in de koelkast.

OP DE DAG ZELF
Maak de pompoenpitten schoon en droog en 
rooster ze in een droge koekenpan tot goudbruin. 
Breng op smaak met zout en laat afkoelen.

Snijd mooie plakken van de focaccia en besprenkel 
met olie. Toast de plakken in een toaster of bak ze 
in een koekenpan. 

À LA MINUTE
Verwarm de soep. Hak of scheur de grootste 
blaadjes basilicum en meng met de pompoen-
zaden. Maak smeuïg met een klein beetje olie. 
Bedek de toast met dit mengsel. 

Serveer de soep in kommen en garneer met kleine 
blaadjes basilicum en een paar druppels olie. 
En serveer met de toast van focaccia.

M E N U  1  T U S S E N G E R E C H T    W I N T E R K O O K B O E K

focaccia  •  basilicum  •  pompoenpitten  •  koolzaadolie

POMPOENSOEP
INGREDIËNTEN:
1  biologisch pompoen 
1 gele ui
2 tenen knoflook
1 glas  witte wijn (optie om te vervangen door witte wijn azijn)
1 blaadje laurier
1 liter  groentebouillon
75 gr  zure room
1  focaccia 
25 gr basilicum
50 gr   pompoenpitten uit de pompoen
100 ml  koolzaadolie
 zout en peper

#pannetjesuccessoep #samensmaaktbeter #socialsoepje
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