
Kruidige Perzische groentesoep 
 
 
Benodigdheden voor de soep 
- Olijfolie 
- 750 gram (fles)pompoen, geschild en zonder pitjes, in 

blokjes gesneden 
- 2 grote of 3 kleine uien, gesnipperd 
- 3 flinke tenen knoflook, geperst 
- 3 stengels prei, schoongemaakt en in ringen gesneden 
- 2 wortelen, schoongemaakt, in plakjes gesneden 
- 3 aardappelen, geschild, in blokjes gesneden 
- 5 rijpe trostomaten, in stukjes gesneden (of een blikje tomatenstukjes) 
- 4 volle theelepels komijn 
- 1 volle theelepel kaneel 
- 2 theelepels paprikapoeder (mild) 
- 3 theelepels chilipasta 
- 3 bouillonblokjes (groentebouillon) 
- 1 blik kikkererwten à 400 gram inclusief het vocht (eventueel 2 blikken als je een 

echt goed gevulde soep wilt hebben) 
- 5 stengels bleekselderij 
 
 
Bereiding 
- Verhit een grote pan op middelhoog vuur en schenk er een flinke laag olijfolie in. 
- Doe de flespompoen, de gesnipperde ui, de knoflook, de prei en de 

aardappelen erbij en bak de groenten snel tot ze zacht maar niet bruin worden. 
- Voeg de tomaten, de specerijen en de chilipasta toe en roer goed door zodat 

de groenten gelijkmatig met specerijen bedekt zijn. 
- Schenk er zo veel vers gekookt water bij dat de groenten onder staan en voeg 

een flinke hoeveelheid zeezout (4 volle theelepels of de bouillonblokken) en flink 
wat zwarte peper toe. 

- Roer nog eens door en laat 30 minuten zachtjes koken. 
- Prik met een mes in een stukje pompoen: als het zacht is, is de pompoen gaar. 
- Pureer het mengsel in een blender of met een staafmixer tot een gladde soep. 
- Voeg daarna de kikkererwten en het vocht van de kikkererwten toe en roer 

goed door. Voeg eventueel nog wat water toe zodat de 
soep de gewenste dikte krijgt en breng indien nodig op 
smaak met peper en zout. Laat 20 minuten koken.  
- Snijd de bleekselderij klein en voeg deze toe 
- Laat nog eens 10 minuten koken 
 
Variatie 
- In plaats van bleekselderij op het einde, kan je ook 
kleingesneden courgette of een zak soepgroente 
toevoegen 
 

 
 
 


