
ROMIGE KOOLRAAP SOEP 

Dit een oud Nederlands recept. 
Koolraap is een vergeten 
groente, en niet overal meer 
verkrijgbaar. Het is een knol, en 
een écht winterse groente. Ze 
zijn erg goedkoop, gezond en 
voedzaam. Je kunt er van alles 
mee maken, in een aardappel 
puree met een winterwortel. 
Maar ook in een Indiase curry 

smaakt het uitstekend. Maar vroeger wist men deze knol ook te waarderen, zeker in 
deze boerensoep. De komijn heb ik er zelf aan toe gevoegd, en het zware kanenvet 
heb ik vervangen voor olijfolie. Hier komt een oud recept van vele honderden jaren 
oud. Makkelijk en snel klaar !  

Nodig voor 4 personen  
 

 1 ui voor in de soep, (+1 ui voor in de topping) 
 1 koolraap van ca 700 gram, geschild en in kleine blokjes gesneden 
 1 eetlepel (olijf)olie 
 1 kaneelstokje 
 Anderhalve liter water 
 Zout en peper 

 Voor de topping : 1 ui , 1 eetlepel olijfolie en 1 theelepel komijnzaad. 

Bereiden : 

1. Bak de ui, de koolraapblokjes samen met het kaneelstokje in de olie. Neem er 
een grote braadpan voor met een deksel. Bak het ca 8 minuten tot het zacht 
begint te worden. 

2. Schenk er 1 liter water bij, breng het geheel aan de kook en laat het ca 15 
minuten op zacht vuur koken, tot de koolraap zacht is 

3. Maak ondertussen de topping in een koekenpan. Bak de ui en de komijnzaad 
ca 7 minuten in de olie tot deze zacht is, en zet het vuur dan iets hoger tot het 
licht begint te bruinen. Zet apart 

4. Pureer nu de soep met een staafmixer tot deze helemaal glad en romig is en 
voeg dan de rest van het water toe, tot je de dikte hebt die je wilt hebben. Doe 
er peper en zout naar smaak toe.  

5. Serveer de soep in mooie kommen en schep er de topping van ui/komijn op.  
6. Met wat dik knapperig boerenbrood erbij,.. Jammie ! 

Eet smakelijk. Met een hartelijke groet van Tieneke  


