
 
 

 

PORTUGESE CALDO VERDE SOEP MET KURKUMA. 
 

In het Nederlands vertaald heet de Portugese "CALDO VERDE" soep "warm groen". 
Het wordt voornamelijk in het Noorden van Portugal gegeten. De basis is een 
aardappelsoep, met boerenkool en paprikasalami. 'Chorizo' geheten. Lekker veel 
olijfolie erbij, een soep heerlijke en supergezonde soep,.. Grof boerenbrood erbij,.. 
jammie ! 

Nodig voor 4 personen ; 

* 600 gram boerenkool of cavolo nero. 
* 2 tenen knoflook. 
* 2 uien. 
* 500 gram aardappelen. 
* 3 eetlepels olijfolie. 
* 700 ml groente bouillon. 
* 1 laurier blad. 
* 1/4 theelepeltje kurkuma poeder.  
* Zout en peper. 
* 400 gram chorizo (spaanse gerookte pittige paprika worst) 
* vers geraspte nootmuskaat. 
* (Knoflook)boter voor het brood. 

Dan : 

- 1. De kool grondig wassen en in kleine stukjes snijden. De uien en de knoflook 
schillen en ook in kleine stukjes snijden. De aardappelen wassen en schillen en ook 
in kleine stukjes snijden. 

-2. Doe wat olie in de pan en bak de uien en de knoflook en de aardappel en de 
kurkuma poeder erbij. Bak zachtjes ca 5 minuten glazig. 



!! Daarna de pas de stukjes kool toevoegen.! Dit is de Portugese manier. Dan alles 
even tesamen bakken (5 minuten) , en dan de kokende bouillon erover gieten. 
Laurierblad erbij doen, peper en zout erbij doen. 

-3. Deksel op de pan en 20 minuten laten koken. 

-4. Ondertussen het velletje van de chorizo worst eraf halen, en in ca 2 cm dikke 
schijfjes snijden. Doe het in een apart pannetje, beetje olie in de pan en ca 5 a 6 
minuten aanbakken. Drie minuten aan elke kant. 

-5. Dan mag je de soep in grove stukjes aanstampen, niet te fijn. Het is een grove 
boerensoep. Doe er nu ook de peper en zout en verse nootmuskaat in. 

-6. Deksel op de pan en ca 5 minuten zo laten staan, zonder vuur eronder. 

-7. Verdeel de soep nu over de borden, geeft het grof gesneden boerenbrood met de 
(knoflook) boter erbij. En verdeel de worst over de borden soep. 

Een heerlijke verse grove boerensoep uit Portugal, naar het originele recept van 39 
jaren geleden. Ik bewaar alle recepten, grote mappen en plakboeken vol  

Eet smakelijk en gezond. 

Met een hartelijke groet van Tieneke 

  


