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RECEPTEN
GOED VOOR HET HART

Geroosterde paprikasoep 

met knoflookcroutons uit de oven

Deze geroosterde paprikasoep zit vol met smaak en met gezonde

vetten. Het gerecht is daardoor goed voor uw hart, en dat is natuurlijk

ontzettend belangrijk. Op 29 september wordt er aandacht gevraagd

voor hartgezondheid bij vrouwen door de Hartstichting met het initiatief

Dress Red Day. Draagt u op deze dag ook rode kleding?

Fotocredits: Becel

https://www.anbo.nl/
https://www.becel.com/nl-nl


Ingrediënten voor 4 personen

6 rode paprika’s

1 meergranen stokbrood 

1 teentje knoflook, geperst

400 g tomatenblokjes

200 g rode splitlinzen

15 g verse basilicum

1,25 l groentebouillon

4 el Becel Olie blend classic 

2 tl harissa
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Bereidingswijze

Geroosterde paprikasoep met knoflookcroutons uit de oven

Verwarm de oven voor op 200 °C.

 Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Snijd de paprika in grove stukken. Verdeel de paprika over een met

bakpapier beklede bakplaat, besprenkel met de helft van de Becel Olie blend classic en rooster dit 25 minuten in de

voorverwarmde oven. 

 Zet ondertussen een pan met groentebouillon, tomatenblokjes en rode splitlinzen op een warmtebron. Laat het geheel

op een lage temperatuur pruttelen totdat de groenten in de oven geroosterd zijn.

 Halveer ondertussen het meergranen stokbrood in de lengte en snijd dit vervolgens in het formaat van dobbelstenen.

Doe het brood samen met de overgebleven Becel Olie blend classic en knoflook in een kom, hussel goed, en verdeel

het brood over een met bakpapier beklede bakplaat.

 Haal de geroosterde paprika’s uit de oven en voeg ze toe aan de pan met groentebouillon, tomatenblokjes en linzen.

Bak vervolgens de croutons op dezelfde temperatuur 10 minuten in de oven af.

 Voeg de harissa en basilicum toe aan de pan en blend het geheel met behulp van een staafmixer tot een gladde soep.

Je kunt ervoor kiezen om de soep minder lang te blenden voor een grovere soep.  

 Serveer de paprikasoep met knoflookcroutons direct.
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