
“Portugese 
Caldo Verde 
soep” van 
Cavolo Nero (of 
Boerenkool) 
met venkel en 
gerookte 
paprika 

Dit is soep om 
‘verslaafd’ aan te 

raken. Zó lekker. Het is erg gemakkelijk om het te maken, en je hebt een 
soep waar je beslist mee voor de dag kunt komen. Het is, van oorsprong, 
een Portugese soep. In Portugal noemt men het ‘Caldo Verde’. Dat 
betekent ‘warm groen’.  

Nodig voor ca 4 borden vol 

-Glutenvrij en Vegan-  

 800 ml groentenbouillon 
 200 gram Cavolo Nero (of boerenkool), gewassen en in héle dunne 

reepjes gesneden. (Cavolo Nero zonder nerf) 
 1 middelgrote aardappel 
 1 middelgrote knol venkel (in kleine stukjes gesneden, zonder hart 

en steeltjes) 
 2 eetlepels olijfolie 
 50 ml kokosmelk 
 Duimpje gember in mini kleine dobbeltjes gesneden 
 10 draadjes saffraan 
 1 eetlepel limoensap 
 1 theelepel limoenrasp 
 1/2e theelepel gerookte paprika  
 1 flinke eetlepel amandelsnippers, éven geroosterd 
 Extra peper en zout 

Bereiden : 

1. Was de grote bladeren. Snij de nerf uit de Cavolo Nero, door ze 
langs het midden eruit te snijden.  



2. Rol daarna de Cavolo Nero bladeren óp, en snij ze in kleine 
reepjes. (of neem een zak gesneden boerenkool) 

3. Doe de olie in een pan met een stevige bodem en bak de stukjes 
venkel ca 7 a 8 minuten. Mét de gember snippertjes.  

4. Voeg dan de stukjes aardappel toe en de Cavolo Nero reepjes toe 
(of de boerenkool) 

5. Bak dit ca 12 minuten op een zacht vuurtje.  
6. Schenk dan de hete bouillon erbij, en laat het geheel ca 15 a 20 

minuten zachtjes koken.  
7. Tot de aardappelstukjes gaar zijn.  
8. Laat het iets afkoelen en schep er een béétje kool uit. (als 

garnering) 
9. Pureer de rest tot een grove soep. 
10. Roer er de kokosmelk doorheen, en roer er de eetlepel 

limoensoep en de gerookte paprika poeder ook doorheen. 
11. Schep de soep in een mooie schaal, garneer met de 

geroosterde amandelen en de limoenrasp. Druppel er wat 
kokosroom overheen 

12. Zorg dat je als éérste opschept, het is echt héérlijk !  
13. Neem er wat grof boerenbrood bij.  

Eet smakelijk en gezond ! 

Met een hartelijke groet van Tieneke 


