
Toscaanse 
bonensoep 
Dit oude Toscaanse 
recept is ook een 
heerlijke soep, wel moet 
ik erbij vermelden dat 
men vroeger géén 
groentebouillon tabletje 
gebruikte. Dat werd ook 
allemaal vers gemaakt. 

Echter is het wel zodanig véél werk, dat ik het zelf heb vervangen voor een 
biologisch groenten bouillon tabletje. En ook kan ik zeggen dat er op een koude dag 
niets boven een heerlijke bonensoep gaat ! Met wat knapperig brood erbij, jammie. 
Je kunt het beste borlotti bonen of cannelloni bonen nemen. Biologisch uit blik, 
anders moet je het eerst uren en uren laten weken. Het is een veganistisch recept, 
zeer modern uit oude tijden. Een hartverwarmend recept !  

Nodig voor 4 personen 

 2 eetlepels olijfolie (en wat meer voor het bakken) 
 2 gesnipperde uien 
 4 teentjes geplette knoflook 
 2 blikken biologische canneloni bonen a 400 gram per blik 
 Ca 400 ml groenten bouillon 
 1 gehalveerde citroen, als sap 
 Zout en peper 
 Grofgehakte bladpeterselie, als garnering 

Bereiden 

1. Verhit de olie in een grote pan, voeg de uien toe en doe het deksel op de pan. Bak de 
uien ca 10 minuten op laag vuur tot ze wel zacht zijn, maar niet bruin.  

2. Roer nu ook de knoflook erdoor en bak het nog even mee.  
3. Voeg de witte cannelloni bonen MET hun vocht ook toe, en pureer het geheel met 

een staafmixer tot een gladde en romige soep 
4. Giet de soep terug in de pan, voeg nu wat groenten bouillon toe, tot de soep zo dik is 

als je het wilt hebben. Breng de soep weer aan de kook. 
5. Voeg dan de peper en zout naar smaak toe en de citroensap. Dit is om de smaak 

goed uit te laten komen. Verwarm de soep weer 
6. Serveer de soep in mooie grote kommen. Besprenkel het met een beetje olijfolie en 

garneer het met de fijngeknipte peterselie 
7. Knapperig boerenbrood erbij met wat olijfolie,… Jammie !  

Eet smakelijk ! Met een hartelijke groet van Tieneke  


